GAZETA GÓR IZERSKICH

egzemplarz bezpłatny

LATO 2O1O

Rozkład jazdy cyklobusów:

Spis treści:

Podobnie, jak w poprzednich latach, wybierając się na wycieczki rowerowe, można skorzystać z połączeń
autobusowych i dojechać do mniej lub bardziej oddalonych miejsc Gór Izerskich lub ich okolic.
Przewozy rowerów


Turystyka rowerowa
Szlaki rowerowe, wycieczki rowerowe
Wypożyczalnie i serwisy rowerów


Dla pieszych i osób
na wózkach inwalidzkich
propozycje i wycieczki


Atrakcje turystyczne
i pomniki przyrody
Atrakcje i informacje praktyczne
Trasy okrężne – loty wycieczkowe
Wieże widokowe
Zamki i pałace
Ogrody botaniczne i zoologiczne
Rozrywka dla dzieci
Muzea, krajoznawstwo, zabytki


Szklarstwo
Wycieczki śladami szkła


Dokąd nad wodę
Przewóz maksymalnie 23 podróżnych z rowerami

Baseny, kąpieliska, akweny wodne
Baseny kryte
Sporty wodne
Wypożyczalnie sprzętu sportowego
Uzdrowiska Gór Izerskich


Sport i relaks
Ośrodki sportu
Tenis, squash, ricochet
Bowling
Golf
Konie, jeździectwo
Bryczki i sanie
Wspinaczka skałkowa – wypoczynek z adrenaliną

Kalendarz imprez
Załącznikiem Gazety Izerskiej jest KALENDARZ IMPREZ 2010 na okres maj—październik.
Kalendarz opracowano na dzień 15. 4. 2010 r., stąd
imprezy zgłoszone po tym terminie nie mogły zostać uwzględnione.
Możliwość zmiany terminów zastrzeżona!
Przewóz maksymalnie 25 podróżnych z rowerami

www.jizerky.cz
www.liberecky-kraj.cz
www.jablonec.com
www.jizerskaops.cz

Nowością w roku bieżącym jest połączenie autobusowe aż do Czeskiej Lipy.

Połączenie z Pragi w Góry Izerskie
Pomiędzy Pragą a Jabloncem nad Nisou kursuje autobus pospieszny
tel.: 483 332 027, www.csadjbc.cz
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Szanowni turyści,
witam serdecznie w imieniu Regionu Turystycznego Góry Izerskie w naszych Górach Izerskich.
Gazeta turystyczna na sezon letni, którą Państwo
otrzymują, została przygotowana po to, aby stanowić źródło inspiracji przy wyborze obecnych i przyszłych wycieczek. Życzę, aby pobyt w naszych
górach był dla Państwa przyjemnością, obﬁtując
w szereg niecodziennych przeżyć.
Daniel David, prezes stowarzyszenia
JIZERSKÉ HORY – Turistický region Liberecko,
Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko

 NOWE MOŻLIWOŚCI POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

Bilety turystyczne w Kraju Libereckim
Zintegrowana taryfa IDOL oferuje ogólnosieciowe bilety IDOL+ i IDOL5+ nie tylko dla turystów.
IInspiracją do powstania tych biletów były atrakcyjne
bbilety LIBNET+, ale ogólnoregionalne bilety IDOL+
m
mają pewne różnice.
Bilety IDOL+ i IDOL5+ są ważne tylko w pociągach
oso
osobowych
i pośpiesznych Kolei Czeskich (ČD), w autob
tobusach
podmiejskich oznakowanych logo IDOL oraz
w śśrodkach MZK (MHD), każdorazowo na terenie Kraju
Libe
Libereckiego. Kolejna różnica polega na tym, że bilety
IDOL
IDOL+ i IDOL5+ można zakupić tylko w formie elektroniczn
nicznej na kartę chipową opuscard lub na rozszerzoną
Libere
Liberecką Kartę Miejską. Bilet IDOL+ kosztuje 120 CZK dla
jednej osoby bez względu na wiek i jest ważny 24 godziny
od mo
momentu zakupu, podobnie jak bilet IDOL5+, którego
cena wy
wynosi 250 CZK i może na niego jechać aż 5 osób bez
względu na wiek.
Opuscard jest wydawana jako osobista (z danymi osobowymi i zdjęciem) lub na okaziciela. Opuscard na okaziciela można kupić od ręki w
dowolnym punkcie kontaktowym a cena wynosi 95 CZK.

wych linii turystycznych pomiędzy miastami Zittau, Frýdlant,
Nové Město pod Smrkem i Świeradów Zdrój.
KORID LK, spol. s r. o.
Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje,
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Bilety turystyczne w Euroregionie Nysa
Jednodniowe bilety turystyczne LIBNET+ i LIBNET 5+ również w tym
roku będą oferowane po korzystnych cenach. W czym tkwi zaleta tych
biletów? Przede wszystkim to cena oraz ich ważność.
Bilety LIBNET+ wydawane są w trzech rodzajach:
 LIBNET+ za 160 CZK, dla 1 podróżnego bez względu na wiek
 LIBNET5+ w cenie 320 CZK, dla 5 podróżnych bez względu na wiek
 LIBNET Kolo, w cenie 90 CZK, który jest biletem uzupełniającym
na rower
Bilety LIBNET+ i LIBNET5+ można zakupić w przedsprzedaży u przewoźników włączonych do systemu IDOL, w autobusach podmiejskich
u przewoźnikow włączonych do systemu IDOL, w kasach pasażerskich
i w pociągach Czeskich Kolei (ČD). Bilety są ważne do godziny czwartej
następnego dnia po zakupie.
Szczegółowe informacje nt. biletów LIBNET+ można uzyskać na stronach internetowych www.iidol.cz.
Bilety LIBNET+ obowiązują na terenie całego Kraju Libereckiego,
na terenie związku transportowego ZVON oraz na części terytorium
Województwa Dolnośląskiego, patrz mapka:

KORID LK

codzienne połączenie kolejowe, kursować będzie pięć par
pociągów.
Ponadto, spółka KORID LK wraz
z przewoźnikami i we współpracy
z Krajem Libereckim i samorządami gminnymi przygotowuje w ramach projektu tzw. Optymalizacji
komunikacji publicznej uruchomienie linii autobusowych do kilku miejscowości, dokąd do tej
pory nie dojeżdżały, np. z Desnej
do zapory Souš. Po drugiej stronie gór przygotowywane jest
wprowadzenie wahadłowej linii
autobusowej między Bílym Potokiem a Smědavą. Dzięki temu
powinny się zakończyć problemy
z parkowaniem samochodów
w pobliżu tego miejsca. W dniach
o największym natężeniu ruchu
turystycznego droga jest bowiem nieprzejezdna, co zagraża
bezpieczeństwu wszystkich turystów, ponieważ niemożliwy jest
również dojazd pogotowia i straży pożarnej. Wcześniej jednak
należy zbudować parkingi buforowe w Hejnicach i Bilym Potoku.
Ponadto planowane jest również
wprowadzenie międzynarodo-

Koordynator komunikacji publicznej

Koordynator komunikacji publicznej, spółka KORID LK, we
współpracy z Krajem Libereckim
i poszczególnymi przewoźnikami, przygotowuje obecnie całkowicie nowe oferty dla mieszkańców i turystów zwiedzających
góry. W pierwszej kolejności
mowa tu o przywróceniu transgranicznego ruchu pociągów
między Harrachovem a Szklarską
Porębą. Połączenie to funkcjonowało aż do 1945 roku, gdy
z powodu powojennych zmian
w podziale terytorialnym państw
i w wyniku wysiedlenia większości niemieckiej ludności z obu
stron ówczesnej polsko-czeskiej
granicy zostało zlikwidowane.
Działania na rzecz ponownego
uruchomienia tej linii podejmowane są już od dwudziestu
lat przez wiele osób i lokalnych
samorządów. Jednak dopiero
w zeszłym roku udało się zorganizować remont linii kolejowej
na odcinku o długości 15 km,
łączącym obie wymienione miejscowości. Po zakończeniu remontu linii kolejowej, w miesiącach
letnich będzie już funkcjonowało

 AKTYWNY URLOP Z RABATEM  BENEFIT PROGRAM
 Kompleks sportowy Janovská
sokolovna, Janov nad Nisou

Sport, adrenalina
 Tor bobslejowy Janov n. N.
 Basen pływacki
Jablonec nad Nisou
 Bowling pensjonatu UKO,
Bedřichov
 Wypożyczalnia Segway
Liberec
 Wypożyczalnia nart i rowerów
Adler, Bedřichov
 B-Sport – wypożyczalnia
rowerów górskich, Janov n. N.

Kultura
 Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
 Galeria Regionalna (Oblastní
galerie) Liberec
 Budynek ratusza w Libercu
 Muzeum Miejskie Frýdlant
 Muzem życia wiejskiego
przed rewolucją przemysłową,
Jindřichovice pod Smrkem

Spa, relaks
 Wellness Centrum Babylon
Liberec

Przedmioty upominkowe
 Jan Cidrich, sklep ze szkłem

i porcelaną w Libercu
 Atelier szkła Spider Glass,
Frýdlant
Transport
 BleskTaxi Liberec
Zakwaterowanie
 Rabatów udziela wiele
objektów noclegowych,
prosimy pytać w miejscu
zakwaterowania – następnym
razem można skorzystać
z noclegów ze zniżką.

BENEFIT

Dokąd z dziećmi
 Centrum Babylon Liberec
 Ośrodek wycieczkowy Pěnčín
 Plac zabaw Smeťák, Liberec
 Tor bobslejowy Janov n. N.
 Ogród zoologiczny w Libercu

Program

Uprawiając sport i korzystając
z innych atrakcji można w Górach Izerskich wiele zaoszczędzić z kartą turystyczną BENEFIT
Program. Kartę można kupić
za 35 CZK w większości informacji
turystycznych oraz w wybranych
obiektach noclegowych w regionie. Informacje nt. wysokości
rabatów obowiązujących w poszczególnych miejscach można
uzyskać na portalu turystycznym
www.severnicechy.info.
Poniżej prezentujemy wykaz
wybranych miejsc, w których
honorowana jest karta BENEFIT
Program i w których można dzięki niej zaoszczędzić.
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TURYSTYKA
ROWEROWA

Zasady bezpiecznego zachowania się
w górach.

Każdorazowo należy
starannie zaplanować trasę
wycieczki oraz zabierany
z sobą sprzęt (pamiętamy
o lekarstwach). Wycieczkę
należy dostosować do kondycji ﬁzycznej i psychicznej
najsłabszego w grupie.

Odpowiednio wcześnie
należy zdobyć jak najwięcej informacji nt. prognozy
pogody.

Przed wyjściem w trasę
należy przekazać informacje o trasie i przewidywanej godzinie powrotu.
Tempo w trakcie wycieczki
należy dostosować do najsłabszego w grupie.

Należy prawidłowo
używać mapy, znać rodzaje
oznakowania szlaków turystycznych stosowanego w
danym regionie.

Należy znać rodzaje
tablic ostrzegawczych i ich
znaczenie.

Nie wolno poruszać
się poza wyznaczonymi
szlakami.

Należy zabrać z sobą apteczkę a w razie potrzeby
potraﬁć udzielić pierwszej
pomocy.

Należy znać dane
kontaktowe GOPR lub
Pogotowia Ratunkowego.
Zawsze należy mieć załadowany i włączony telefon
komórkowy.

Należy wiedzieć, jak się
zachować, jeżeli się zgubimy lub gdzieś wpadniemy.

Nigdy nie wolno
lekceważyć gór i nieodpowiednim zachowaniem
stwarzać zagrożenia dla
siebie i innych osób.

Nr telefonu do pogotowia górskiego Horská
služba Jizerské hory: +420
483 380 073, GOPR:
+48 757 524 734.

Szlaki rowerowe

 Ścieżka rowerowa Mlýnská – z rynku
w Frýdlancie prowadzi w górę wokół zamku,
za którym skręca przez dolinę Krásného Lesa
do Řasnicy. Tam znajduje się kuźnia Ondřeja Stelziga. Na końcu Horní Řasnice skręca w kierunku
Jindřichovic pod Smrkem (do zobaczenia Żyjący
skansen/ Žijící skanzen), dalej łączy się ze ścieżką
edukacyjną Okolicami Jindřichovic/Okolím Jindřichovic, prowadzącą wzniesieniami ideałów
i dolinami duszy, która jest również dostosowana do jazdy na rowerze. Z centrum miejscowości kieruje się w stronę przejścia granicznego
Kukačka. Za nim łączy się już z polską ścieżką
rowerową prowadzącą do Czarciego Młyna w
Czerniawie Zdroju. Stąd można do Czech wrócić po Szlaku Liczyrzepy przez Nové Město pod
Smrkem lub jechać dalej do Świeradowa Zdroju.
Kolejna możliwość to powrót przez wymienione przejście graniczne i wędrówka na zamek
Czocha i do Jeziora Leśniańskiego. Ścieżka rowerowa ma logo wiatraka i nazwę Mlýnská, jak
na razie nie ma jednego numeru.
www.lunaria-jindrichovice.cz/cyklostezka
 Pętle rowerowe wokół Štěpánki –
ścieżki o nazwach Famberka i Planýrka prowadzą rowerzystów nie tylko pośród pięknej
przyrody, z trasy roztaczają się bowiem również urocze widoki. Trasy są dobrze oznakowane znakami drogowymi i poziomymi.
www.jizerkyprovas.cz
 Magistrala Izerska – początkowo powstała jako trasa narciarstwa biegowego, ale
ze względu na to, że jej duża część prowadzi
po zagospodarowanych drogach odpowiednich dla turystyki rowerowej, szybko polubili
ją również amatorzy dwóch kółek.
www.jizerskaops.cz
 Szlak Liczyrzepy ER-2 – szlak rowerowy, prowadzący po pięknych terenach Gór Łużyckich i Izerskich z niemieckiego Bad Schandau przez Frýdlant, Nové Město pod Smrkem,
a potem północnymi zboczami polskich Karkonoszy. Kończy się w Lubawce.
 Międzynarodowy Szlak Rowerowy
Odra – Nysa – szlak o długości 591 km prowadzący przez tereny Czech, Niemiec i Polski.
Swój początek ma przy źrodłach Nysy Łużyckiej, niedaleko miejscowości Nová Ves nad
Nisou. jako czeska ścieżka rowerowa nr 3038,
prowadzi aż do ujścia Odry do Bałtyku.
www.nisaops.cz, www.oderneisse-radweg.de
 Ścieżka rowerowa przemytników
(Pašerácká cyklostezka) – szlak o długości 40 km z czterema przystankami, łączący Mikroregiony Hrádecko, Chrastavsko
i Frýdlantsko. Prowadzi w pobliżu granicy
z Niemcami i Polską, w niektórych miejscach
ją przekracza. W tych punktach istnieje możliwość przejechania na ścieżki rowerowe przebiegające po drugiej stronie granicy.

 Niewidocznymi śladami najstarszego
osadnictwa. Z Filipovki wąską doliną pod prąd
potoka Saňský prowadzi żółty szlak do miejscowości Saň a potem do miejscowości Andělka.
Mijamy ciekawy punkt turystyczny, przecięcie 15
południka i 51 równoleżnika z miejscem do odpoczynku. W miejscowości można zobaczyć wyremontowany i ponownie w 1994 poświęcony
późno barokowy kościół pw. św. Anny oraz barokowe nagrobki w kostnicy na cmentarzu. Jedynym wzniesieniem w dalszej części żółtego szlaku będzie dopiero w miejscowości Ves wzgórze
z gotyckim kościółkiem św. Wawrzyńca.
Żółta trasa turystyczna kończy się w miejscowości Černousy, przy ostatniej stacji kolejowej
w Czechach na linii międzynarodowej do Polski.
W tym miejscu można zakończyć wędrówkę,
wsiąść w pociąg i wrócić przez Frýdlant do Liberca. Spośród atrakcji miejscowości Černousy należy wymienić urokliwą wieloletnią aleję lip przy
drodze do Habartic, ruiny barokowego zamku
Clam-Gallasów oraz uroczą klasycystyczną kaplicę św. Jana Nepomucena z końca XVIII wieku.
Z Černous można jechać dalej po zielonym szlaku po obrzeżach rezerwatu przyrody Meandry
Smědé, który obejmuje również staw Dubový
rybník o powierzchni 12 ha ze stuletnimi dębami na tamie, który stanowi ostoję ptaków.
Na jego brzegach rosną rzadkie gatunki roślin.
Ostatnią ciekawostką na trasie jest prywatny
ogród wokół domu nr 70 w Předlánkach, gdzie
w średniowieczu stała prawdopodobnie siedziba miejscowego szlachcica lennego. Znaleziska archeologiczne tego grodziska datowane są na koniec XIII i XIV wiek. Piękny widok
na te tereny roztacza się z miejsca za mostem
prowadzącym przez rzekę Smědá, skąd można delektować się malowniczością siedziby
mieszczącej się nad meandrującą rzeką.
Osoby pragnące rozpocząć wędrówkę od historii z czasów Adama (tj. z czasów prehistorycznych), ewent. zakończyć ją w tych czasach,
z pewnością chętnie skorzystają z bonusu trasy – zwiedzenia Kamieni Pogańskich (Pohanské kameny), fenomenu przyrodniczego nad
miejscowością Višňová, dokąd kieruje się zielony szlak. Zespół potężnych głazów z granitu ze
skalnymi miskami od dawna nurtował fantazje
przyrodników i historyków. Choć to przyrodniczo ciekawe miejsce jest jakoby predestynowane do tajemnych rytuałów religijnych, to jak
na razie jedyną znaną rzeczą znalezioną w tym
miejscu jest część kamiennego toporka używanego przez pierwszych rolników w młodszej erze kamienia (5 500–4 000 lat p. n.e.).

Kolejne propozycje
wycieczek rowerowych

 Nové Město pod Smrkem – polskie
jeziora i zamek Czocha
Trasa o długości 48 km prowadzi do Polski
Singltreki to wąskie ścieżki prowadzące pośród przyrody przez teren leśny
po warstwicach i wkomponowujące się w
krajobraz, dzięki czemu rozwijają rekreacyjną funkcję lasu. Są one przyjazne naturze,
do ich budowy potrzeba tylko minimalnej
ilości dodatkowych materiałów budowlanych, wymagają minimum konserwacji
i są przeznaczone dla szerokiego grona rowerzystów, którzy wolą jazdę po drogach
nieasfaltowych i poszukują przeżyć związanych z bliższym kontaktem z przyrodą. Ze
względu na ponoszone środki inwestycyjne
i koszty eksploatacji singltreki są wyjątkowym produktem turystycznym charakteryzującym się wysoką efektywnością.
Singltrek prowadzi po zboczach o niewielkim nachyleniu. Wije się pomiędzy drzewa-
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na zamek Czocha, wnoszący się nad jeziorami. Polecamy ją bardziej doświadczonym
rowerzystom.
Nové Město pod Smrkem – Świeradów-Zdrój
– Jezioro Złotnickie – zamek Czocha – Leśna
– Srbská – Horní Řasnice – Nové Město pod
Smrkem.
 Z Bedřichova do Hejnic i nad zaporę
Protržená přehrada (51 km)
Z Jablonca n. N. lub Liberca wyjeżdżamy cyklobusem do Bedřichova, gdzie zaczyna się
wędrówka po urokliwych terenach Gór Izerskich. Trasa średnio długa, uzwzględniająca
możliwość skorzystania z cyklobusu z Hejnic
do Smědavy (różnica wysokości niespełna 500
m). Entuzjaści sportowej jazdy mogą ten odcinek przejechać na rowerach. Atutem tej trasy
jest jej różnorodność – typowo górski świat
zwierząt i roślin, architektura ludowa, cenne
zabytki sakralne, wojskowe i zabytki techniki,
pomniczki, formy skalne, potoki górskie, rzeki
i strumyki, po prostu region i euroregion o bogatej historii i współczesności.
Bedřichov, bus – Bedřichov, zwierzyniec
(0,5 km) – Vládní cesta – Černá Nisa, rozdroże wschodnie (3,5 km) – Černá Nisa, rozdroże
zachodnie (4 km) – Závory (5,5 km) – Pod Olivetskou horou (6,5 km) – Za Přehradou (7 km)
– Uhlířská cesta – Gregorův kříž (8 km) – szlak
rowerowy 3023 Hejnická cesta – Hřebínek
(10,5 km) – szlak rowerowy 22 Oldřichovská
silnice – Bílá Kuchyně (12 km) – Polednická
cesta – Na Pilách (18 km) – Urząd Gminy Oldřichov v Hájích (19,5 km) – szlak rowerowy
3006 – Hausmanka, U Kozy (22 km) – Viničná
cesta – Ferdinandov, Lesní restaurace (30 km)
– Hejnice, bus (31,5 km)
Smědava, bus – szlak rowerowy 22 Soušská
droga nr 290 – Kůrovec (1 km) – Souš, za Přehradou (4 km) – szlak rowerowy 3020 Jezdecká
cesta – zapora Protržená přehrada (5,5 km) –
Mariánskohorské boudy (7,5 km) – Lesní brána
(10,5 km) – Josefův Důl, st. kolejowa (11 km)
– Karlov (14 km) – Karlovská studánka (15 km)
– Hrabětice, kapliczka (15,5 km) – szlak rowerowy 3020 i 3023 – Hrabětice, Jablonecká chata
(16 km) – Královka (18 km) – Bedřichov, bus
(19,5 km)
Z Bedřichova wyjeżdżamy po szlaku Vládní cesta w kierunku zapory Černá Nisa, zbudowanej
w latach 1902–1905, po prawej stronie mijamy
rezerwat przyrody Klikvová louka ze źródłami Białej Nysy. Objeżdżamy zaporę z lewej
strony aż do rozdroża Pod Olivetskou horou,
w pobliżu którego swoje źródło ma Czarna
Nysa i kontynuujemy do krzyża Gregorův kříž.
Na skrzyżowaniu skręcamy wlewo po szlaku
Hejnická cesta do drewnianego kiosku na Hřebínku, skręcamy wlewo na szlak rowerowy 22
aż do Oldřichova v Hájích. W miejscowości
wjeżdżamy na szlak rowerowy 3006, który
mi. Nigdy nie będzie prowadził zbyt długo
prosto, zbyt pod górkę lub z górki. Dzięki
temu dostosowuje się do środowiska leśnego, umożliwiając rowerzystom delektowanie się jazdą na dwóch kółkach, jak i pobytem na łonie natury.
Punkty wejścia na ścieżki
 Uzdrowisko Lázně Libverda: Obří Sud
 Nové Město pod Smrkem: U spálené
hospody
Do tej pory zbudowano pierwsze 20 km
ścieżek. Mieszczą się one w okolicy uzdrowiska Lázně Libverda i miasta Nové Město pod
Smrkem. Już dziś przygotowane są kolejne
projekty, których celem jest budowa kolejnych ponad 50 km tych wyjątkowych ścieżek leśnych przeznaczonych do uprawiania
terenowej turystyki rowerowej.

prowadzi nas po ścieżce edukacyjnej Oldřichovské háje a skály po szlaku Viničná cesta
do miasta Hejnice, miejsca pielgrzymkowego
z XIII wieku. Obecnie znajduje się tu kompleks
zabudowań kościelnych, Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z ambitem
oraz klasztor barokowy z ogrodem. Hejnickie
sanktuarium leży również na tzw. szlaku Via
Sacra. Jadąc po szlaku Viničná cesta zauważyć
można obiekty systemu fortyﬁkacji z 2. wojny
światowej oraz liczne pomniczki. Miłośnicy
przyrody docenią zachowane autochtoniczne
lasy bukowe (Narodowy Rezerwat Przyrody Jizerskohorské bučiny) oraz wiele form skalnych.
Po dojechaniu na Smědavę, gdzie od połowy
XIX wieku stoi schronisko górskie z restauracją, kontynuujemy wędrówkę po drodze nr
290, gdzie skręcamy wprawo na szlak rowerowy 3020 prowadzący do zapory Protržená
přehrada (Przerwana zapora), słynącej niechwalebnie z tragicznego wydarzenia, jakie
miało miejsce w 1916 roku. Obecnie na terenie
zapory znajduje się ścieżka edukacyjna, która
mówi o przyczynach i skutkach przerwania
tamy na Białej Desnej. Zginęło wówczas 6
osób a ponad 300 pozostało bez dachu nad
głową. Zalecamy pokonanie ścieżki bez roweru. Z zapory jedziemy na Mariánskohorské
boudy, w pobliżu których znajduje się ścieżka
edukacyjna Jedlový důl, do którego prowadzi
tylko szlak pieszy. Powodem ograniczenia jest
ochrona przyrody (Rezerwat Przyrody Jedlový důl) oraz warunki - są to bowiem tereny
tworzone przez duże głazy i strome koryto
rzeki, co nie sprzyja jeździe na dwóch kółkach.
Główną atrakcją tej ścieżki edukacyjnej są naturalne wodospady i kaskady rzeczki Jedlová.
Następnie przed nami zjazd z górki, potem
pod górkę na wzgórza miejscowości Josefův

Důl i Karlov, gdzie jest źródło wody leczniczej
Karlova studánka, aż do Hrabětic do „kapliczki“
(dawnej remizy strażackiej). Stąd po szlakach
rowerowych 3020 i 3023 – na skrzyżowaniu
wprawo – wokół Chaty Prezydenckiej/ Prezidentská chata (po 1956 roku weszła w po-

siadanie Kancelarii Prezydenta) i wieży widokowej Královka, liczącej 24 metry wysokości,
zbudowanej w 1907 roku z kamienia i będącej
dominantą grzbietu Maxovský hřeben, zjeżdżamy drogą z powrotem do Bedřichova.

TURYSTYKA
ROWEROWA

Polskie Góry Izerskie: widok ze Zwaliska na Wysoki Kamień i Karkonosze

Strona polska

 Nr 21 – TRASA MTB „LANG TEAM”
Trasa rozpoczyna się w Świeradowie-Zdroju
na dolnym tarasie Domu Zdrojowego (przy
ul. Konstytucji 3-go Maja). Dalej wiedzie
do góry ulicą Zieloną w stronę wyciągu narciarskiego Bambino-Ski. Przejeżdżamy obok
wyciągu w dół czerwonym szlakiem a następnie skręcamy w prawo do góry na szlak niebieski ulicą Dąbrowskiego obok Dyżurki GOPR,
następnie mijamy “Czarodziejkę” i dojeżdżamy
do górnej stacji wyciągu “Kamieniec”. Stamtąd
dalej drogą w lewo w kierunku dolnej stacji
wyciągu “Izery”. Od wyciągu w górę trawersem
do trasy Staroizerskiej niebieskim szlakiem.
Po około 300 m skręcamy w prawo w kierunku
toru saneczkowego. Jedziemy wzdłuż toru ok.
700 m poczym skręcamy w lewo i jedziemy
leśną ścieżką. Dojeżdżamy przez las do ulicy H. Marusarzówny, a następnie zjeżdżamy
w dół przez park ścieżką zdrowia do ulicy Spa-

cerowej. Stamtąd ulicami Orzeszkową i Parkową kierujemy się w stronę Domu Zdrojowego.
Długość 6,0 km, wys. 700 m.
 Nr 22 – DOOKOŁA KWISY
Świeradów-Zdrój (Dom Zdrojowy) – Rozdroże
Izerskie – Świeradów-Zdrój (Dom Zdrojowy).
Trasa biegnie drogami leśnymi i ulicami Świeradowa-Zdr. 40 % trasy biegnie drogami lub
ulicami asfaltowymi, pozostała część trasy
prowadzi drogami szutrowymi wśród lasów.
Na trasie znajduje się kilka punktów widokowych na Pogórze Izerskie i górne partie Gór
Izerskich. Przy trasie położonych jest też kilka
zagospodarowanych punktów odpoczynku.
Trasa rowerowa okrąża odcinek Szosy Sudeckiej między Świeradowem a Rozdrożem
Izerskim. W związku z dużą różnicą wzniesień
(470–800 m n. p. m.) na trasie znajdują się kilkukilometrowe odcinki podjazdów lub zjazdów. Długość trasy ok. 25 kilometrów.

Singltrek
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TURYSTYKA
ROWEROWA

Wypożyczalnie i serwisy
rowerów W+S
Ziemia Frydlantcka


Bike servis, Hynek Buriánek,
Frýdlant, ul. Míru 630, tel.: 608 211 705,
h.burianek@volny.cz W + S

Jízdní kola a sport Cirkl,
Frýdlant, ul. ČSA 406, tel.: 482 312 850,
cyklosport@kolacirkl.cz, www.kolacirkl.cz S

Centrum Informacji Lázně Libverda,
Hejnice, Lázně Libverda 17, tel.: 482 322 457,
infocentrum@laznelibverda.cz, www.singltrekpodsmrkem.cz / Test centrum Merida. W + S

LÁZNĚ LIBVERDA, a. s., Nový dům,
tel.: 482 368 111, www.lazne-libverda.cz / Tylko
dla gości. W + S

Verner, Raspenava, U Stadionu 157 (Ośrodek sportu Smědá), tel.: 721 629 557 / Wypożyczenie maks. 4 – 6 rowerów. W + S

Liberec


Adrenalin Centrum, ul. Na Bídě 657,
www.adrenalin-centrum.cz W patrz Sporty
wodne

Bak Sport, U Besedy 3,
tel.: 485 100 163, 603 260 973,
baksport@seznam.cz, www.baksport.cz
/ Centrum testowe Giant, Author, Lapiére. S

Bike sport Budina, ul. Pražská 376/36 A,
tel.: 482 317 770 S

Bradský Cyklo & Sport Outlet,
ul. 5. května 45, tel.: 485 105 954,
info@bradsky.cz, www.bradsky.cz S

Cyklosport Kerda, Švermova 54,
tel.: 485 150 146 – warsztat, 485 151 178 –
sklep, cyklosport@kerda.cz, www.kerda.cz
(tel.: 485 103 682 – serwis rakiet tenisowych,
ski@kerda.cz) S

Sport 2000, ul. Hodkovická 471, tel.:
485 130 057, 603 153 139, sport2000liberec@
seznam.cz, www.sport2000.cz S

Punkt naprawy rowerów – Michal
Koutník, ul. Jeseniova 271/5, tel.: 603 711 657,
www.cyklokoutnik.cz S

Red Eight, ul. 5. května 71/35,

tel.: 774 517 363, 608 517 363,
redeight@email.cz, www.redeight.cz S

Sport Brzák, ul. Sázavská 648,
tel.: 486 142 200, 602 283 391,
sport@brzak.cz, www.brzak.cz W + S

Wide Bike, ul. Františkovská 233/6,
tel.: 731 558 668,
widebike@volny.cz, www.widebike.com S

Ośrodek sportu Ještěd,
tel.: 731 547 858, reznicek@sportjested.cz
(przy dolnej stacji kolei linowej Skalka)
/ Rowery górskie, hulajnogi, kaski i in. W + S

Jablonec nad Nisou


Bike servis, ul. Podhorská 123,
tel.: 739 089 618,
info@bikeservis.eu, www.bikeservis.eu S

Cyklocentrum Disk, ul. Palackého 45,
tel.: 483 704 395 S

KKK Sport, ul. Podhorská 28 a,
tel.: 720 565 344, www.kkksport.cz S

Rabik Sport, ul. Podhorská 23,
tel.: 483 317 314 S

Zdeněk Dokoupil – REBEL BIKE, ul.
Palackého 240/82, tel.: 606 182 806, rebel-bike@
seznam.cz, www.rebelbike.com, www.detskevoziky.com / Wypożyczalnia rowerów, wózków
dziecięcych, kijków holowniczych, fotelików dziecięcych, centrum testowe. Nowość – wypożyczalnia i centrum testowe elektrorowerów. W + S

SB sport, ul. Podhorská 141, tel.: 483 315 739,
731 188 730, jablonec@sbsport.cz W + S

Ski & Bike, Máchova 10, tel.: 736 536 393,
739 055 994, www.skibike.cz S

Janov nad Nisou,
Bedřichov


Activeguide s. r. o.,
www.activeguide.cz W + S
patrz Wypożyczalnie sprzętu sportowego

B – sport, Jan Bína, Janov n. N., Hrabětice
9, tel.: 483 380 301, 602 446 165, 723 575 019,
sport@seznam.cz, www.bsport-hrabetice.cz W

Ski centrum Adler, s. r. o., Bedřichov 272,
tel.: 602 323 476, ski-adler@volny.cz, www.adler-ski.cz, śro–nie w godz. 8.30–16.30 / Rowery

górskie i dziecięce, siedziska dziecięce, kaski,
wózki-przyczepy, kije holownicze i in. W + S

Josefův Důl, Smržovka,
Ziemia Tanvaldzka,
Ziemia Kořenovska
i okolice


Cykloservis BeMi, Plavy, Haratice 143,
tel.: 775 083 395, bendis.michal@seznam.cz
/ Naprawa elementów karbonowych. S

Cykloservis
Faraon,
Smržovka,
ul. Údolní 405, tel.: 603 378 969, pon–pią
w godz. 10.00–17.00, sob w godz. 9.00–12.00 S

Cyklo and ski Pelc, Tanvald, ul. Vítězná
382, tel.: 777 096 572, www.cyklo-skipelc.cz,
pon–pią w godz. 11.00–17.00 S

Ing. Morávek, Josefův Důl 358
(pijalnia piwa U vleku), tel.: 602 879 598,
info@skilucifer.cz, www.skilucifer.cz W

K & P, Hotel Motorest Beseda, Příchovice, Kořenov 378, tel.: 777 096 572, w IT Jizerky pro Vás, www.cyklo-skipelc.cz, pon–sob
w godz. 9.00–17.00, nie w godz. 9.00–15.00 W

KP Serwis rowerowy – J. Pták,
Železný Brod, Malé nám., tel.: 483 389 577 S

Röschenthaler Luděk, Velké Hamry
338, tel.: 603 156 540, wto–pią
w godz. 14.00–17.30, sob 9.00–12.00 S

Sport Čermák, Harrachov 622,
tel.: 481 529 827, 603 579 579, 603 579 581,
sportcermak@harrachov.cz,
www.sportcermak.cz W + S

Žlutá plovárna, Železný Brod, Malá
Skála, www.zlutaplovarna.cz W patrz Sporty
wodne

Strona polska
Świeradów-Zdrój


Wypożyczalnia rowerów, ul. Sienkiewicza – pod EKO (lato), tel.: +48 607 766 412,
www.tom-sport.pl W

Wypożyczalnia, serwis, sklep z rowerami, ul. Źródlana 7 – dolna stacja kolei gondolowej, tel.: +48 75 615 20 20 (wewn. 1, 4), +48
693 770 602, swieradow@prorider.com.pl W + S

Cimrman

Szlaki rowerowe

 PIĘCIOLECIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ JÁRY CIMRMANA
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Jára Cimrman, dramatyk, wynalazca i obieżyświat, którego śladów
wielu daremnie poszukuje, jest nieodłącznie związany z Ziemią Tanvaldzką, na co wskazują niektóre
jego spektakle teatralne, znalezione
w leśniczówce pod Mariánską horą.
Pięć lat temu zapalonym wielbicielom Járy Cimrmana udało się
wskazać przez niego uczynione kroki
na Ziemi Tanvaldzkiej. Jego wędrówki i życie, gdy jednego dnia przyjeżdża pociągiem z Poizerza, w Návarovie wysiada z pociągu, by po jakimś
czasie jego ślady ponownie zniknęły
na granicy ze Śląskiem, przypomina
dziewięć przystanków na Ścieżce
rowerowej Járy Cimrmana (Jára
Cimrman budowniczy, wizjoner,
świadek, predagog i sportowiec, odkrywca, radca, prorok, obieżyświat).
Co roku w drugą sobotę czerwca na Ziemi Tanvaldzkiej odbywa
się rajd Spanilá jízda Cyklostezkou
Járy Cimrmana aneb Na kole okolo
Liptákova (Cudowny rajd po Ścieżce rowerowej Járy Cimrmana czyli
Na rowerze wokół Liptákova). Rajd
rowerowy historycznych i współczesnych strojów kostiumowych

ma swój początek w Návarovie,
trasa prowadzi przez Złotą Olešnicę
Na Vrších do Tanvaldu – Šumburka
do kościoła św. Franciszka z Asyżu.
Tu pięknojeźdźców - przedstawicieli
Teatru Járy Cimrmana uroczyście

pliwościami przebywał, a ściślej na balkonie budynku Kina Miejskiego Jas w
Tanvaldzie zostanie umieszczona rzeźba o nazwie Jára Cimrman w mgle
jabloneckiego artysty plastyka Petra
Šuty. Oprócz ścieżki rowerowej, rzeźba

wita chór mieszany Liceum Ogólnokształcącego z Tanvaldu oraz zespół
muzyczny. Pięknojeźdźcy się prezentują a zwiedzający i wykonawcy
bawią się na festynie i przy żartobiliwych zabawach.
Z okazji piątej rocznicy uroczystego otwarcia Ścieżki rowerowej Járy
Cimrmana na Ziemi Tanvaldzkiej, w
miejscach, w których ten czeski geniusz się urodził i poza wszystkimi wąt-

ta będzie kolejnym przypomnieniem
nieśmiertelnego przekazu mistrza
na jego ziemi rodzinnej. Od tego momentu kino w Tanvaldzie będzie nosiło
nazwę KINO JAS JÁRY CIMRMANA.
Piąta edycja rajdu Spanilá jízdy
Cyklostezkou Járy Cimrmana aneb
Na kole okolo Liptákova odbędzie
się 12. 6. 2010 r., start o godz. 9.00
w Návarovie, późniejszy start o godz.
10.30 Na Vrších. Przyjazd pod ko-

ściół w Šumburku przy dźwiękach
šumburskich dzwonów kościelnych
o godz. 12.00.
Dla wszystkich uczestników tegorocznej jubileuszowej piątej edycji
rajdu z Návarova i Vrší przygotowano
także program kulturalny pełen żartów
i zabawy, który odbędzie się pod kościołem w Tanvaldzie – Šumburku. Ponadto planowany jest uroczysty przemarsz do centrum Tanvaldu oraz inny
program towarzyszący organizowany
pod miejskim kinem Jas, połączony
z odsłonięciem rzeźby „Jára Cimrman
we mgle“ w obecności zespołu Teatru
Járy Cimrmana i wielu innych gości.
W kinie miejskim Jas w Tanvaldzie zostanie umieszczona wystawa
przedstawiająca pięć lat istnienia
ścieżki rowerowej oraz poprzednie
cztery edycje rajdu.
Imprezę organizuje Związek
Gmin Mikroregion Tanvaldsko.
roz voj.tanvaldska@seznam.cz,
www.tanvaldsko.info
Autor textu: Kateřina Preusslerová,
menadżer Związku Gmin
Mikroregion Tanvaldsko
Autor zdjęcia rajdu Spanilá jízda:
Bohumil Jakoubě

Propozycje dla turystów
pieszych

 Frydlanckie ścieżki dziedzictwa – to
kilkadziesiąt opisanych ścieżek, od krótkich,
kilkugodzinnych miejskich spacerów (np. Pár
kroků za Kateřinou z Redernu (Kilka kroków
śladami Katarzyny z Redernu), Za Frýdlantskými rodáky (Śladami frydlanckich rodaków),
Památné stromy Krásného Lesa (Drzewa pomniki Krásnego Lesa)) przez średnio trudne
(np. Studánky a prameny v okolí Frýdlantu
(Źródełka i źrodliska w okolicach Frydlantu),
Po stopách Heřmaničky (Śladami Heřmanički),
Stará poutní cesta (Stary szlak pielgrzymkowy),
okrężne tematyczne trasy (Roubené a hrázděné stavby na Frýdlantsku (Drewniane obiekty ryglowe i zrębowe na Ziemi Frydlanckiej),
Po stopách starých řemesel (Śladami starych
rzemiosł), historyczne i przyrodnicze trasy poznawcze (Po neviditelných stopách nejstaršího
osídlení (Niewidocznymi śladami najstarszego
osadnictwa), Mravenčí město na Kamenném
vrchu (Miasto mrówek na Kamennym vrchu)
po propozycje długookresowego poznawania
regionu (Kostely a pověsti Frýdlantska (Kościoły i legendy Ziemi Frydlanckiej), Po stopách
smírčích křížů a drobných památek Frýdlantska
(Śladami krzyży pokutnych i drobnych zabytków Ziemi Frydlanckiej), Rozhledny a vyhlídky
(Wieże i punkty widokowe). Trasy nie są oznakowane w terenie, informacje oraz mapki można znaleźć na stronach www.epruvodce.info.
 Jabloneckie wędrówki mają swój początek w Informacjii Turystycznej w budynku
ratusza, Jablonec n. N. (tel.: 774 667 677, info@
jablonec.com, www.jablonec.com), w której
można otrzymać mapę i kartę do gry, w której należy zbierać pieczątki z odwiedzanych
miejsc. Po zgromadzeniu 6 różnych pieczątek
w Informacji Turystycznej można odebrać
drobny upominek, natomiast po skompletowaniu wszystkich 13 pieczątek pod koniec
roku można uczestniczyć w rozlosowaniu
wartościowych nagród. W najbliższym czasie
zostanie przygotowana całkowicie nowa forma Jabloneckich wędrówek.
 Nová Hřebenovka (Nowy Szlak Grzbietowy) od 2007 roku prowadzi po istniejących
szlakach turystycznych od Karkonoszy przez
Góry Izerskie, Góry Łużyckie po Czesko-Saksońską Szwajcarię. Ma wariant letni i zimowy
– letni dla rowerzystów o długości ponad
200 km. Jej północna gałąź prowadzi przez
Albrechtice u Frýdlantu, przełęcz Oldřichovské
sedlo, Smědavę i Jizerkę, natomiast gałąź południowa przez Ještědský hřbet, Dlouhý Most,
Černą Studnicę, Tanvald i Jizerkę.
 Warto udać się też na 5 tematycznych spacerów, na których towarzyszami
będą również straszydła i duchy najbardziej
na północ położonego zakątka Czech. W wybranych miejscach można zdobyć pieczątki
do karty wędrowcy. Pięć zgromadzonych

pieczątek jest zaproszeniem na jesienne spotkanie w Frydlancie. Informacje oraz książeczki
wędrowcy można zdobyć w Miejskiej Informacji Turystycznej w Frydlancie (tel.: 482 464 013,
mic@mesto-frydlant.cz), w Muzeum Miejskim
w Frydlancie, na zamku frydlanckim w pensjonacie Selský dvůr w Raspenavie oraz w Ekologicznej Informacji Turystycznej w Jindřichovicach pod Smrkem.
 Ścieżka im. Palackiego (20,5 km), prowadząca wokół doliny wzdłuż rzeki Kamenicy
z Tanvaldu do Spálova. Czerwony szlak prowadzi z Tanvaldu przez Velké Hamry, Haratice,
Návarov (trasa prowadzi pod ruinami średniowiecznego zamku Návarov) do Spálova.
W Podspálovie łączy się ze ścieżką Riegrova
stezka, prowadzącą wzdłuż lewego brzegu
Izery lub w jej pobliżu.

Kolejne propozycje
wycieczek

 Z Hejnic do wodospadów Velkého
Štolpichu i z powrotem. Przebieg trasy:
Hejnice – Nowy szlak pielgrzymkowy – punkt
widokowy Krásná Máří – wodospady Velkého
Štolpichu – Ořešník – Hejnice, łącznie 17 km.
Jako że Ořešník leży w odległości tylko 3 km
od Hejnic, trasa prowadzi nieco naokoło, dzieki czemu cała wycieczka wydłuża się do 17 km,
prowadząc po Nowym szlaku pielgrzymkowym, przez punkt widokowy Krásná Máři i wodospad Štolpichu na Ořešník. Wodospad Velkého Štolpichu jest najwyższym wodospadem
w Górach Izerskich. Aby obejrzeć jego piękno
w pełni, należy najpierw przejść na drugi
brzeg przez drewniany most. Jednocześnie
wchodzimy na teren narodowego rezerwatu
przyrody Štolpichy. Wodospad ma kilka stopni
a tryskająca woda orzeźwia całą okolicę, a więc
kamienie na ścieżce są również latem mokre
i śliskie. Na dole pod wodospadem znajduje
się tablica informacyjna, opisująca ciekawostki
związane z tą formą przyrody. Droga na Ořešník jest zabezpieczona balustradą i schodami wyciosanymi w skale. Stąd roztacza się
ponownie piękny widok na Hejnice, jednak
bliższy niż z Krásné Máři. Dobrze widoczny jest
również kościół pw. Nawiedzenia Maryi Panny.
Na szczycie Ořešníku znajduje się kilkumetrowy drewniany krzyż, podkreślający dominujący charakter tego punktu widokowego.
 Ścieżka edukacyjna Rašeliniště Jizerky a Bukovec (Torfowisko Jizerki i Bukovec), łącząca bazaltowy szczyt Bukovca
i torfowisko Jizerki, liczy 6 km długości. Trasa:
Horní Polubný – rezerwat przytody Bukovec
– Torfowisko Jizerki. Bukovec to dominujące
wzgórze bazaltowe wnoszące się nad osadą Jizerka. Dzięki podłożu geologicznemu
na jego zboczach występują chronione gatunki roślin a od okolic oddzielają go gęste
buczyny. Niedaleko miejscowości Jizerka
na potoku o takiej samej nazwie znajduje

się jedno z niewielu torfowisk Gór Izerskich.
Obie te ciekawostki przyrodnicze łączy ścieżka edukacyjna o długości 6 km, prezentująca
ciekawe formy przyrodnicze. Ścieżka prowadzi od początku drogi z Horní Polubný przez
rezerwat przyrody Bukovec wokół starego
kamieniołomu bazaltu i przez szczyt Bukovca.
Kończy się na obrzeżach Narodowego Rezerwatu Przyrody Rašeliniště Jizerky (Torfowisko
Jizerki). W osadzie Jizerka znajduje się centrum
informacji ZO ČSOP (Główna Organizacja
Czeskiego Związku Obrońców Przyrody) oraz
muzeum z ciekawą ekspozycją nt. historii i teraźniejszości Gór Izerskich.
 Ścieżka edukacyjna Terasy Ještědu
(Tarasy Ještědu) liczy 10 km długości, prowadząc po najciekawszych formach skalnych
grzbietu Ještědský hřeben. Swój początek
i koniec ma na przełęczy Výpřež. Ścieżka
ma 12 przystanków, które pokazują przede
wszystkim geologię i geomorfologię grzbietu
Ještědský hřeben oraz przedstawiają historię
kolei linowej Ještěd, chat ještědskich, hoteli
i pomniczków. Jeden przystanek poświęcony
jest również pisarce Karolinie Světlej.

DLA PIESZYCH
I OSÓB
NA WÓZKACH
INWALIDZKICH

Propozycje dla osób
na wózkach inwalidzkich

 Trasy dla osób na wózkach inwalidzkich – w Górach Izerskich wyznaczono i oznakowano ścieżki, z których mogą korzystać
osoby poruszające na wózkach inwalidzkich.
Trasy dla osób niepełnosprawnych prowadzą
równolegle z innymi szlakami turystycznymi
i rowerowymi, jednak mogą z nich korzystać
również rodziny z małymi dziećmi na rowerkach lub w wózkach dziecięcych.
www.mobilita.cz, www.jizerskaops.cz

Propozycja wycieczki

 Tradycje dla wszystkich – osada Jizerka
(14,5 km). Smědava – Promenádní (1,5 km) – /
Promenádní cesta (Droga promenadowa)/ –
U Bunkru (5,2 km) – Mořina (6,7 km) – Jizerka,
Panský dům (8 km) – Lasičí cesta (9 km) – /Jizerská silnice (Droga Izerska)/ – Promenádní (13 km)
– Smědava (14,5 km). Jedna z tras o średniej
długości pokazująca osadę Jizerka z Panskim
domem oraz dominantę Gór Izerskich, Bukovec.
Punktem wyjścia jest Smědava, skąd po Drodze
promenadowej (Promenádní cesta) dochodzimy do urokliwej osady Jizerka (861 m), która
stała się elementem ﬁlmu Zapomenuté světlo
(Zapomniane światło). Kolejną atrakcją najwyżej
położonej osady jest bez wątpienia Muzeum
Gór Izerskich, które prezentuje ekspozycje poświęcone lokalnej przyrodzie oraz historii Gór
Izerskich, szklarstwu, znaleziskom kamieni szlachetnych i półszlachetnych itd. Wyjątkowość
Jizerki podkreślają pozostałości fortyﬁkacji
z 2. wojny światowej, objęte ochroną rośliny oraz
meandry Szaﬁrowego Potoka (Safírový potok)
lub widok na wzniesienie Bukovec (1 005 m).

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPUSTOWOŚCI GRANIC PAŃSTWOWYCH
Dla pojazdów

Hrádek nad Nisou – Porajów

do 12 ton + BUS

Kunratice – Bogatynia
Habartice – Zawidów
Srbská – Miloszów

do 6 ton + BUS
do 12 ton + BUS
do 3,5 tony + BUS

Nové Město pod Smrkem
– Czerniawa Zdrój

do 6 ton + BUS

Harrachov – Jakuszyce

bez ograniczeń

http://doprava.kraj-lbc.cz/page2356

Kolejne zalecane
transgraniczne
ścieżki turystyczne:
Andělka – Lutogniewice,
Černousy/Ves – Zawidów,
Harrachov – Jakuszyce,
Harrachov – Polana Jakuszycka, Heřmanice –
Bogatynia, Jindřichovice
pod Smrkem – Świecie,
Jizerka – Orle, Smrk –
Stóg Izerski, Višňovská –
Wigancice Żytawskie.

Info

Miejsca przekraczania granicy

granica

Od 21. 12. 2007 r. w Czechach obowiązują w pełni
zapisy Układu z Schengen. Granicę państwa można przekraczać w każdym miejscu, o ile nie jest to
w sprzeczności w węwnątrzkrajowymi przepisami
prawa. W ruchu drogowym należy przestrzegać lokalnych ograniczeń drogowych. Natomiast turyści
powinni przestrzegać w szczególności organiczeń
w zakresie poruszania się po parkach narodowych
i narodowych rezerwatach przyrody. Ograniczenia
w zakresie przejazdów przez granicę ustalane są
na mocy porozumienia z zarządcą drogi w kraju sąsiednim. Na terenie Kraju Libereckiego funkcjonują
poniższe transgraniczne połączenia drogowe:
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ATRAKCJE
TURYSTYCZNE
I POMNIKI
PRZYRODY

Atrakcje i informacje
praktyczne

 Czteroosobowa kolej linowa Skalka, Liberec, Ski areál Ještěd, informacja tel.:
737 222 499, www.skijested.cz, V–VI, sob–nie
w godz. 9.00–17.30, VII–VIII, pon–nie w godz.
9.00–17.30, IX, sob–nie w godz. 9.00–17.30,
(przejazd co pół godiny, przerwa południowa
od godz. 11.30 do 12.30), dorośli przejazd w górę
60 CZK, przejazd w dół 60 CZK, przejazd w dwie
strony 90 CZK, dzieci, emeryci, renciści przejazd
w górę 40 CZK, przejazd w dół 40 CZK, przejazd
w dwie strony 60 CZK, bilet rodzinny 2+2 przejazd

Tradycje transportu szynowego
Ponad stuletnią tradycję transportu szynowego w obu największych miastach
Kraju Libereckiego po dziś dzień starają się kultywować członkowie libereckiego
Boveraclubu. Tramwaj zabytkowy Bovera z 1929 roku kursuje kilka razy w roku,
zazwyczaj w święta państwowe. Jeździ na trasie między libereckim dworcem kolejowym a autobusowym przez centrum miasta do ogrodu zoologicznego oraz
do Lidovych sadów, gdzie swój początek ma wiele oznakowanych szlaków, z których można skorzystać czy to na krótkie spacery, czy też na całodniowe wycieczki
w Góry Izerskie. Tramwaj wyruszy również w tym roku w czasie majowych świąt
oraz 5 i 6 lipca oraz 28 września, 28 października i 17 listopada. W pozostałe dni
zabytkowy tramwaj można zamówić również do prywatnego przejazdu po Libercu lub po wyjątkowej międzymiastowej linii z Liberca do Jablonca nad Nisou pod
numerem tel. +420 739 682 083 lub pod adresem boveraclub@dpml.cz.
Obecnie kończy się remont drugiego starego tramwaju z 1953 roku, jednego
z tych, który w niespełna dwa lata później rozpoczynał kursy pomiędzy Jabloncem n. Nisou a Libercem. A jeszcze kolejne pojawią w późniejszym okresie. Celem
Boveraclubu jest zbudowanie stałej ekspozycji ku pocieszeniu wszystkich miłośników historii transportu oraz turystów odwiedzających region. Ing. Jiří Roženský

w górę 160 CZK, przejazd w dół 160 CZK, w dwie
strony 240 CZK  Kolej ma 1.472 m długości, różnica wysokości 351 m, zbudowana była w 2006
roku i należy do najnowocześniejszych kolei linowych w Czechach. Na terenie ośrodka znajduje
się również bike park a ze szczytu Skalki prowadzi
kilka szlaków rowerowych. Przewożenie rowerów
koleją linową bezpłatne.
 Czterosobowa kolej linowa na Špičák pod Tanvaldem, Albrechtice v Jizerských horách, SKI Bižu s. r.o., tel.: 483 710 999,
www.skijizerky.cz, VII–VIII, pią–nie
w godz. 9.00–17.00 (o każdej pełnej godzinie)
 Przewozy wózków dziecięcych i psów.
25.–28. 9. Kolej linowa czynna w sob–wto
w godz. 9.00–17.00, co godzinę.
 Kolej linowa Liberec – Horní Hanychov – Ještěd, patrz strona 9 (Ještěd)
 Ještědska kolej linowa należy do najstarszych
klasycznych kolei linowych. Budowę rozpoczęto
w dniu 15. 6. 1932 roku. Kolej oddano do użytku
dnia 27. 6. 1933 roku. Kolej linowa ma długość
1 183 m, pokonując różnicę wysokości 402 m.
 Tramwaj od Centrum Babylon
do ZOO Liberec i z powrotem,
Liberec, ul. Nitranská 1, tel.: 485 249 202,
touristservice@centrumbabylon.cz
www.BabylonLiberec.cz, VI–VIII, bezpłatnie.
 Atrakcyjne przejazdy tramwajem
zabytkowym, Dopravní podnik města Liberce, a. s. Boveraclub, Liberec 3, ul. Mrštíkova
3, tel.: 739 682 083, boveraclub@dpml.cz

Polska część

 Kolej
gondolowa
ŚwieradówZdrój na Stóg Izerski, ul. Źródlana 7,
tel.: +48 75 61 52 020, www.kolejgondolowa.pl, I–XII, pon–nie w godz. 9.00–16.30
i 18.30–21.00, w razie silnego wiatru nieczynna
 Po polskiej stronie na wzniesieniu sąsiadującym ze Smrkem uruchomiono 8-osobową kolej
gondolową oraz nartostradę o długości 2,5 km.
 Wyciąg krzesełkowy Szklarska
Poręba – Kolej linowa Sudety Lift,
Szklarska Poręba, ul. Turystyczna 25 a,
tel.: +48 75 71 72 118, www.sudetylift.com.pl
 Dwuosobowy wyciąg na Szrenicę.

Trasy okrężne – loty
wycieczkowe

 Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou,
Lotnisko Hodkovice nad Mohelkou,
P. O. Box 10, tel.: 482 725 822, 604 257 553,
info@hodkovice.info, www.hodkovice.info
 Aeroklub Liberec, Liberec,
ul. Ostašovská 307, tel: 608 121 426,
www.aeroklub-liberec.cz
 Loty widokowe i tandemowe, tel.:
602 439 889, www.tandemcentrum.cz patrz
Wspinaczka skałkowa – wypoczynek z adrenaliną

Autokempingi
szczegółowe informacje na stronach:
www.dokempu.cz, www.liberecky-kraj.cz

Zębatka

Dlaczego zębatka ma zęby?

 DLACZEGO ZĘBATKA MA ZĘBY?
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Izersko-karkonoska linia kolejowa Tanvald – Kořenov – Harrachov
jest najbardziej stromą i jedyną koleją zebatą o normalnym rozstawie
torów w Czechach. Dzięki zębatce systemu Abta pociąg na odcinku niespełna 7 kilometrów
pomiędzy Tanvaldem (466 m
n. p. m.) i Kořenovem (701 m
n. p. m.) pokonuje różnicę
wysokości wynoszącą 235
metrów! Gąsienice zębate w torowisku znajdują się na trzech najbardziej stromych odcinkach o łącznej
długości 4,4 km. Dzięki nim pociągi
pokonują największe nachylenie
wynoszące aż 58 promili. Dzieje się
tak dzięki pomysłowemu systemowi, gdy zębate koła lokomotywy
wchodzą w zęby zębatej gąsienicy.

sze, w tym najwyższą czeską górę
Śnieżkę (1602 m n. p. m.).
Cała ta kolej została zbudowana
w celu połączenia górnośląskiego
zagłębia węglowego z przemysłowo rozwiniętym regioniem
jabloneckim. Po zębatce jeździły
zębate lokomotywy parowe typu
404.0 austriackiej ﬁrmy z Floridsdorf, po polskiej stronie zaś zwykłe
lokomotywy parowe. Od 1923 roku
lokomotywy i szynobusy elektryczne. Najbardziej znanym pojazdem
był ET89 Krakonoš (Liczyrzepa/
Rübezahl), który do Kořenova (dawniej Grünthal) woził bezpośrednio
pociągi pośpieszne aż z Wrocławia. Po 2. wojnie światowej ruch
międzynarodowy
wstrzymano.
W latach sześćdziesiątych przepro-

Budowę tej górskiej linii rozpoczęto latem 1902 roku. Konieczne
było wydrążenie 4 tuneli, wielu
skalnych wcięć oraz zbudowanie
kilku mostów. Z Kořenova linia prowadzi przez Izerski wiadukt o wysokości 25 m, esowatym tunelem
prowadząc do Harrachova a przez
przełęcz Novosvětský průsmyk
(886 m n. p. m.) kieruje się do polskiej Szklarskiej Poręby i Jeleniej
Góry. Z trasy roztacza się wiele widoków na Góry Izerskie i Karkono-

wadzono remont linii i z Tanvaldu
do Kořenova zaczęły kursować
nowe austriackie lokomotywy motorowe T426.0, tzw. Rakušanky
(Austriaczki) oraz czeskie szynobusy motorowe typu M240.0 Singrovky. W 1988 zakończono ruch
zębaty, Rakušanky zastąpiono nowymi lokomotywami adhezyjnymi
(nie korzystającymi z zębatki) typu
743. Obecnie kursują tu nowoczesne adhezyjne pojazdy motorowe.
W tym roku, po sześćdziesięcio-

pięcioletniej przerwie, wznowiony
będzie ruch kolejowy z Harrachova
do Szklarskiej Poręby i Jeleniej Góry.
Towarzystwo Kolejowe Tanvald,
o. p. s. założone na rzecz ratowania
i ochrony zabytków kolejowych,
przede wszystkim odcinka linii Tanvald – Harrachov, przygotowało
w sezonie 2010 bogaty program
imprez na zębatce i w jej okolicach.
Każdemu
nostalgicznemu
przejazdowi z lokomotywą zębatą
Rakušanka T426.0, zabytkowymi
wagonami pasażerskimi i pojazdami Singrovka M240.0 będzie
towarzyszć program kulturalny
organizowany na dworcu w Kořenovie lub w okolicach. Z radością
można oczekiwać Dnia Dziecka,
gdy przygotowano wiele konkursów, spotkanie z Liczyrzepą, występy teatralne, wystawy oraz zawody na drezynach napędzanych
ręcznie. W specjalnych pociągach
oraz na dworcu w Kořenovie zapewniony będzie poczęstunek.
Dzięki doﬁnansowaniu uzyskanemu na 2010 rok wpłaty na bilety
na przejazd specjalnymi pociągami
są dobrowolne.
W 2010 roku wznowiony
będzie ruch na linii Harrachov
– Szklarska Poręba Górna.
Jeżeli będzie taka możliwość, Towarzystwo Kolejowe Tanvald zorganizuje specjalne pociągi również
do Jakuszyc i Szklarskiej Poręby
Górnej.
Rozkład jazdy wszystkich
specjalnych pociągów Towarzystwa Kolejowego Tanvald będzie
umieszczony na stronach www.
zubacka.cz patrz Kalendarz imprez.

Od maja 2008 roku Towarzystwo Kolejowe Tanvald,
o. p. s. prowadzi w budynku
kořenovskiego dworca również Muzem Kolei Zębatej
Kořenov.
Ekspozycja muzeum poświęcona jest kolei zębatej Tanvald – Kořenov oraz nawiązującej linii do Harrachova i Szklarskiej Poręby, ich
barwnej, choć często zawirowanej
historii, wyjątkowości ruchu na trasie
oraz unikatowym pojazdom. Na terenie muzeum można zobaczyć
nie tylko wiele zdjęć i dokumentów
opisujących historię, współczesność
i przyszłość tego typu linii, ale również eksponaty z nimi związane.
Wśród wystawionych ekspozycji
można zobaczyć historyczne biuro
dyspozytora ruchu, przekładnie zębatą, modele pojazdów oraz wiele
innych ciekawostek. W sprzedaży
są upominki. Funkjonuje tu również
punkt gastronomiczny.
Muzeum ozubnicové dráhy
(Muzeum Kolei Zębatej), Kořenov,
dworzec kolejowy, 724 820 126,
info@zubacka.cz, www.zubacka.
cz, sezon letni 2010: 29. 5.–26. 9.,
pon–nie w godz. 9.00–17.00, dzieci
i emeryci 20 CZK, dorośli 30 CZK
Towarzystwo
Kolejowe
Tanvald, o. p. s. przygotowuje
również remont dawnej parowozowni na terenie kořenovskiego dworca oraz stworzenie Muzeum Lokomotyw.
Železniční
společnost
Tanvald o. p. s., Krkonošská 256,
468 41 Tanvald, info@zubacka.cz,
www.zubacka.cz.
Kateřina Preusslerová
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9. Petřín

11. Ratusz Liberec
b

14. Smrkk

15. ŠŠtěpánka
k

Wieże widokowe Gór Izerskich i okolic
Nazwa / wysokość n. p. m. / GPS

Kontakt

Godziny otwarcia i bilety wstępu

Info

1. Císařský kámen
(637 m n. p. m.)
N 50° 42‘ 47.09“ E 15° 06‘ 16.08“

Rádlo – Milíře
Dzielnica miasta Liberec – Vratislavice n. N.
tel.: 482 428 810, www.vratislavice.cz

I–XII
na własne ryzyko
wstęp bezpłatny

1 km 2 km

2. Černá studnice
(869 m n. p. m.)
N 50° 43‘ 07“ E 15° 13‘ 42“

Horní Černá Studnice 926
tel.: 774 305 830
info@rozhledna.eu, www.rozhledna.eu

V–X
tylko przy dobrej pogodzie
pon–nie w godz. 10.00–22.00

3. Frýdlantská rozhledna
(399 m n. p. m.)
N 50° 56‘ 06.66“ E 15° 04‘ 37“

Frýdlant
tel.: 482 313 474, 724 045 560
www.mesto-frydlant.cz; frydlant.webz.cz

1.–30. 5., 18.–28. 9.: sob, nie, święta w godz. 10.00–17.00,
1. 6.–12. 9.: wto–nie w godz. 10.00–17.00

4. Ještěd
(1 012 m n. p. m.)
N 50° 43‘ 59.45“ E 14° 59‘ 01.01“

Liberec
tel.: 485 104 291
recepce@jested.cz, www.jested.cz

galeria wokół wieży dostępna nieodpłatnie, na Ještěd wyjeżdża
gondola Liberec – Horní Hanychov – Ještěd, tel.: 972 365 582 –
kasa, 485 104 287, www.lanovka-jested.cz, www.cd.cz, I–XII, pon
w godz. 14.00–19.00, wto–nie w godz. 8.00–19.00, dorośli 75 CZK,
bilet powrotny 120 CZK

5. Kopanina
(657 m n. p. m.)
N 50° 39‘ 37.54“ E 15° 09‘ 57.10“

Rychnov u Jablonce n. N.
przy schronisku Na Kopanině

I–XII pon–nie w godz. 11.00–19.00, klucz do odebrania u pani
Janků naprzeciw schroniska Na Kopanině, zaliczka na klucz 100
CZK, dorośli 10 CZK, dzieci 5 CZK

6. Královka
(859 m n. p. m.)
N 50° 47‘ 31.27“ E 15° 09‘ 28“

Janov n. N. 1160
tel.: 483 310 402, 731 411 863
kralovka@jizerskehotely.cz, www.jizerskehotely.cz

I–XII
pon–nie w godz. 10.00–22.00

7. Nisanka
(676 m n. p. m.)
N 50° 43‘ 53“ E 15° 12‘ 57“

Nová Ves n. N.
tel.: 724 321 724, 488 880 852
www.rozhledna-nisanka.cz

V, pią–nie w godz. 10.00–17.00; VI, IX, śro–nie w godz. 10.00–17.00;
VII–VIII, pon–nie w godz. 10.00–17.00; dzieci do 6 lat gratis, dorośli
15 CZK, całoroczny bilet wstępu 45 CZK

30 m 750 m

8. Nowy ratusz
(513 m n. p. m.)
N 50° 43‘ 27.48“ E 15° 10‘ 16.32“

Jablonec n. N., Mírové náměstí 3100
tel.: 774 667 677
info@jablonec.com, www.jablonec.com

VII–VIII, pon–pią 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, (pon
i śr) godz. 16.00, spotkanie w IT
dorośli 20 CZK, dzieci powyżej 6 lat 10 CZK

30 m 500 m

9. Petřín
(608 m n. p. m.)
N 50° 42‘ 43.60“ E 15° 10‘ 11.02“

Jablonec n. N., Petřínská 6
tel.: 483 302 861–2
www.hotel-petrin.cz

I–XII
pon–nie w godz. 10.00–21.00
dorośli 20 CZK, dzieci bezpłatnie

10. Proseč
(593 m n. p. m.)
N 50° 44‘ 31.2“ E 15° 07‘ 47.69“

V–IX
Jablonec n. N. – Lukášov, Nad Prosečí 13
Tel.: 733 101 670, 725 554 947, tucek.viktor@email.cz, sob, nie w godz. 13.00–16.00
w inne dni po uzgodnieniu tel. dla min. 5 osób
rozhlednanadproseci.webnode.cz

200 m 500 m

11. Ratusz Liberec – wieża widokowa
(370 m n. p. m.)
N 50° 46‘ 09.84“ E 15° 03‘ 29.52“

Liberec, náměstí Dr. E. Beneše 1
tel.: 485 101 709
ww.infolbc.cz

200 m 1,5 km

12. Rašovka
(610 m n. p. m)
N 50° 41‘ 52.08“ E 15° 02‘ 54.60“

Liberec, Restaurace V Trnčí s rozhlednou, Rašovka 79 I–XII
tel.: 485 122 403
wto–sob 11.00–20.00
www.restauracevtrnci.euroregin.cz
nie 11.00–19.00

13. Slovanka
(820 m n. p. m.)
N 50° 46‘ 23.15“ E 15° 11‘ 47.85“

Lučany n. N., Horní Maxov 8
tel.: 602 831 420, 607 744 593
info@slovanka.eu, www.slovanka.eu

I–XII
ogólnie dostępna
wstęp bezpłatny

14. Smrk
(1 124 m n. p. m.)
N 50° 53‘ 23.96“ E 15° 16‘ 19.43“

Nové Město pod Smrkem
www.nmps.cz

I–XII
ogólnie dostępna
wstęp bezpłatny

15. Štěpánka
(góra Hvězda, 958 m n. p. m.)
N 50° 44‘ 47.36“ E 15° 21‘ 59.94“

Kořenov – Příchovice
tel.: 603 806 473
www.jizerkyprovas.cz

IV–VI, wto–nie w godz. 10.00–18.00
VII–VIII, pon–nie w godz. 10.00–18.00
IX–X, wto–nie w godz. 10.00–17.00

16. Špičák u Tanvaldu
(831 m n. p. m.)
N 50° 45‘ 06.01“ E 15° 16‘ 57.33“

Albrechtice v Jizerských horách 355
tel.: 775 369 645
www.skijizerky.cz; www.rozhledna-spicak.cz

30. 4.–25. 6. i 5. 9.–10. 10., śro–nie w godz. 9.00–19.00; 26. 6.–4. 9.
wto–nie w godz. 9.00–20.00; 10. 10.–30. 11.pią–nie w godz. 10.00–
18.00. Kolej linowa czynna VII–VIII, pią–nie w godz. 9.00–17.00
o każdej pełnej godzinie.

17. Wieża ratusza w Frydlancie
(294 m n. p. m.)
N 50° 55‘ 19.51“ E 15° 04‘ 42.43“

Frýdlant, náměstí T. G. Masaryka 37
muzeum@mu-frydlant.cz
www.mesto-frydlant.cz

V, IX
sob–nie, VI–VIII, wto–nie w godz. 10.00–17.00
dorośli 30 CZK, dzieci, emeryci 15 CZK

18. Wieża widokowa Lidové sady
(450 m n. p. m.)
N 50° 46‘ 38.56“ E 15° 04‘ 52.64“

I–XII
Liberec 1, Lidové sady 425/1
pon–nie w godz. 10.00–17.00
tel.: 482 710 649
info@lidovesadyliberec.cz, www.lidovesadyliberec.cz dzieci powyżej 10 lat, studenci,emeryci 5 CZK, dorośli 10 CZK

300 m

wszyst ko
300 m

VI–IX, pon–sob 9.00–15.00
X–V, czw 9.00–15.00,
o każdej pełnej godzinie lub po uzgodnieniu tel.

Wybrane wieże widokowe są umieszczone wg numerów na mapie na stronach 12 i 13.

700 m
trwa
modernizacja drogi, ruch
niewstrzymany

2 km

200 m 1 km

5 km
Schronisko
Smědava

100 m 1 km

1,2 km

500 m
100 m

80 m
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Jablonecké kulturní
a informační centrum,
o.p.s (Jabloneckie
Centrum Kultury
i Informacji) informuje
turystów Gór
Izerskich o zabytkach
sakralnych i zabytkach
techniki w nowych
folderach.
www.jablonec.com

Zamki i pałace

 Zamek Frýdštejn, Hodkovice nad Mohelkou, Frýdštejn 80, tel.: 483 393 060, www.
frydstejn.cz, V–X, wto-nie w godz. 10.00–
17.00, dzieci 6–15 lat 10 CZK, studenci, emeryci
30 CZK, dorośli 40 CZK, GPS: N 50° 38’ 55.5”
E 15° 10’ 06.74”
 Zamek i pałac Frýdlant, Narodowy
Instytut Zabytków, Dyrekcja zamku i pałacu
Frýdlant, Zámecká 4001, tel.: 482 312 130,
www.hradzamek_frydlant.regin.cz, IV, X,
wto–nie w godz. 9.00–15.30, V, VI, IX, wto–nie
w godz. 9.00–16.00, VII–VIII, wto–nie w godz.
9.00–16.30, dorośli 130 CZK, dzieci i studenci
80 CZK, emeryci 90 CZK, oprowadzanie w języku obcym: dorośli 190 CZK, dzieci 130 CZK,
GPS: N 50° 54’ 54.81” E 15° 05’ 00.93”
 Pałac Sychrov, Narodowy Instytut Zabytków, Dyrekcja pałacu państwowego Sychrov, tel.: 482 416 011, www.zamek-sychrov.
cz, XI–III, pon–nie w godz. 10.00–14.00, IV, IX–
X, pon–nie w godz. 9.00–15.30, V–VIII, pon–nie
w godz. 9.00–16.30, dorośli 100 CZK, seniorzy
pow. 65 lat 70 CZK, dzieci 6–15 lat, studenci
15–26 lat (za okazaniem legitymacji szkolnej/studenckiej), posiadacze legitymacji ZTP
i ZTP/P (osoby niepełnosprawne), przewodnicy osób niepełnosprawnych (posiadaczy legitymacji ZTP/P) 70 CZK, dzieci do lat 6 wstęp
wolny, GPS: N 50° 37’ 34.64” E 15° 05’ 20.18”
W niedalekiej okolicy można zwiedzić:
 Zamek i pałac Grabštejn, Hrádek n. N.,
tel.: 482 724 301, www.grabstejn.cz, www.
hrad-grabstejn.cz, V–IX  Nowo odrestaurowany i udostępniony zamek na Trójstyku,
zwiedzanie od najgłębszych piwnic po zwieńczenie wieży.
 Pałac Lemberk, Jablonné v Podještědí,
tel.: 487 762 305, lemberk@liberec.npu.cz
 Pałac Hrubý Rohozec, Turnov, tel.:
481 321 012, hrubyrohozec@liberec.npu.cz

Zaproszenie na wieżę ratusza
w Frydlancie
W trakcie zwiedzania miasta leżącego na przedgórzu Gór Izerskich uwagę
turysty przykuwają dwie dominanty. Tą pierwszą stanowi zamek Frýdlant,
natomiast drugą, niemniej ważną, jest budynek ratusza znajdujący się
w centrum miasta. Spójrzmy nieco na jego historię. Projekt budynku przygotował architekt wiedeński Franz von Neumann, który zaprojektował także ratusz w Libercu. Budowę rozpoczęto w 1893 roku, na co wskazuje data
widniejąca na rogu wieży ratusza. Wysokość wieży wynosi 48 m. Budynek
ten miał odzwierciedlać siłę frydlanckiego przemysłu, którego przedstawiciele współﬁnansowali realizację całego przedsięwzięcia. Na fakt ten
wskazują napisy umieszczone na przepięknych oknach witrażowych, znajdujących się nad klatką schodową prowadzącą na pierwsze piętro budynku ratusza. Głównymi inwestorami była frydlancka kasa oszczędności oraz
ﬁrma Rolﬀs. Budowa trwała trzy lata a uroczyste otwarcie nowego budynku nastąpiło w dniu 18. 8. 1896 r. Ciekawe jest, że stary budynek ratusza
zburzono dopiero w rok później. (W Muzeum Miejskim można obejrzeć
pamiątkę po renesansowym ratuszu – zwieńczający wieżę miedziany
klosz.) Warto też wspomnieć, że od 1998 roku z wieży ratusza rozbrzmiewa dźwięk dzwonków, uroczo uzupełniający historyczny koloryt miasta.
Usłyszeć go można o każdej pełnej godzinie. Iva Beranová
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Polska część

 Zamek Chojnik, 58-570 Jelenia Góra –
Sobieszów, tel.: +48 75 75 56 394, www.chojnik.pl, V–VI, IX–X, wto-pią w godz. 10.00–17.00,
VII–VIII, wto–nie w godz. 10.00–18.00, dorośli
5 PLN, dzieci 3 PLN, GPS: N 50° 50’ 02.50”
E 15° 38’ 37.80”
 Zamek
Czocha,
Stankowice-Sucha, 59-820 Leśna, tel.: +48 757 211 553,
+48 757 211 185, www.zamekczocha.pl,
pon–nie w godz. 10.00–16.30, dzieci i młodzież 3–15 lat 6 PLN, dorośli 12 PLN, od godz.
18.00 wstęp wolny na zewnętrzne dziedzińce
zamkowe, poza tym dzieci i młodzież do 15 lat
1,50 PLN, dorośli 3 PLN, GPS: N 51° 01’ 49.20”
E 15° 18’ 12.80”  Zamek Czocha zbudowano
w drugiej połowie XIII wieku, leży nad Jeziorem Leśniańskim i jest jednym z najpiękniejszych polskich zamków. W 1909 roku należał
do dreźnieńskiego bankiera Ernsta von Gütschow. Zlecił on jego przebudowę, która nadała obiektowi charakter romantycznej siedziby.
Znajduje się tu wiele elementów, będących
klasycznymi atrybutami zamku i odpowiadających wyobrażeniom o kształcice „prawdziwego średniowiecznego zamku warownego”.
 Zamek Świecie, ruiny zamku z XIV wieku
znajdujące się przy drodze z Leśnej na Świeradów, ok. 5 km na południe od Leśnej.
 Zamek Gryf, ruiny średniowiecznego
zamku we wsi Proszówka, na wzniesieniu
(447 m n. m.) nad drogą Gryfów Śląski – Mirsk,
6 km na południe od Gryfowa i 2 km na północny wschód od Mirska. Obecnie w rękach
prywatnych.
 Zamek Rajsko, ruiny piastowskiego zamku średniowiecznego stojące w małej wsi Zapusta przy drodze z Leśnej do Biedrzychowic.

Ogrody botaniczne
i zoologiczne

 Arboretum Černá Studnice, obok
wieży widokowej Černá studnice  W ostatnich latach Lasom Państwowym RCz udało się
odnowić małe arboretum z 1925 roku, które
po 2. wojnie światowej całkowicie zniszczało.
 Arboretum Josefa Eberta, Hejnice,
Ferdinandov 62, bilety: datki dobrowolne
 Wyjątkowa kolekcja roślin ozdobnych w naturalnym środowisku, tworzona przez 30 lat.
 Sokolnictwo historyczne, wolne loty
ptaków drapieżnych, pałac Sychrov – park, tel.:
604 201 603, 482 416 011, m.straka@dravci.net,
XI–III, tylko na zamówienie tel.
 ZOO Liberec, p. o.,
i Ogród Botaniczny Liberec

Stałe atrakcje w ZOO

 kąpanie słoni (godz. 9.00)
 ćwiczenie i karmienie lwów morskich
(godz. 10.30 i 15.00)
 karmienie pingwinów
(godz. 12.00 i 16.00, latem)
 karmienie surykatek
(godz. 12.30, poza weekendami, latem)
 karmienie wilków grzywiastych
(godz. 13.00, poza weekendami, latem)
 ćwiczenie słoni
(godz. 14.00, przy dobrej pogodzie)

Rozrywka dla dzieci /
wybrane
Liberec

 Centrum edukacji poprzez zabawę
– iQpark, Centrum Babylon Liberec, ul. Nitranská 1, tel.: 485 249 924, www.iQpark.cz,
I–XII, pon–nie w godz. 10.00–20.00  Miejsce, w którym nauka staje się zabawą. Eksperymenty, labirynty, zabawy z wodą, przyroda

i energia, gry i łamigłówki, złudzenia i iluzje,
nauka poprzez zabawę.
 Zamek dla dzieci – Centrum Babylon Liberec, ul. Nitranská 1, tel.: 485 249 943,
www.BabylonLiberec.cz, I–XII, pon–nie
w godz. 10.00–20.00
 Klub dziecięcy Babylonek, Centrum Babylon Liberec, tel.: 485 249 659,
602 101 740, www.babylonek.com
 Kącik dla dzieci, Kulturní a společenské centrum Liberec, Lidové sady 425/1, tel.:
482 710 649, 777 014 031, www.lidovesadyliberec.cz, IV–X, pon–nie w godz. 9.00–18.00,
czynne tylko przy dobrej pogodzie, dorośli
20 CZK, dzieci pow. 1 roku 30 CZK  Fontanny, kolejka, diabelski młyn, labirynt, urządzenia
zabawowe, ślizgawki, karuzele, huśtawki, piaskownice i inne atrakcje, gastronomia.
 Ośrodek dzieci i młodzieży Větrník,
ul. Riegrova 16, tel.: 482 710 401,
www.ddmliberec.cz
 Boisko Na rozcestí,
ul. Na Rozcestí – Vratislavice n. N.,
tel.: 777 710 255, www.vratislavicehriste.cz
 Labyrint – Centrum Babylon Liberec, ul. Nitranská 1, tel.: 485 249 924, www.
BabylonLiberec.cz, I–XII, pon – nie w godz.
10.00–20.00/ Labyrinty i iluzje. Warto sprawdzić swój zmysł orientacji w labiryncie luster,
kryształów i labiryncie tajemnic. Optyczne iluzje, kalejdoskopy, niekończąca się przestrzeń
i nowość – labirynt laserowy. Zapraszamy
do błądzenia i iluzji w atrakcyjnym środowisku
w atmosferze gry świateł i dźwięków.
 Lunapark – Centrum Babylon Liberec, ul. Nitranská 1, tel.: 485 249 947,
www.BabylonLiberec.cz, I–XII, pon–nie
w godz. 10.00–20.00  Autodrom, karuzele,
huśtawki, urządzenia zabawowe, trampoliny,
ściana wspinaczkowa, rodeo na dzikim byku,
gry wideo, symulatory i inne. Wszystko w cenie biletu bez ograniczenia czasu.
 Smeťák, ul. Klášterského – przy domu
spokojnej starości za Billą, Františkov,
tel.: 603 151 488, www.detskysen.cz, V–IX
w godz. 9.00–20.00, X, w godz.10.00–17.00
 Wielofunkcyjne boisko na terenie Stadionu Miejskiego Liberec,
ul. Jeronýmova 570/22, tel.: 488 048 111,
www.tipsportarena.cz/detske-hriste,
V–IX,
w godz. 8.00–20.00, X–IV, w godz. 9.00–19.00,
wstęp wolny  Ponad 25 elementów – urządzenia zabawowe, ślizgawki, kolejka itd.

Jablonec nad Nisou

 Ośrodek dzieci i młodzieży,
ul. Podhorská 49, tel.: 483 711 725,
483 713 004, www.ddmvikyr.cz
 Młodzieżowe Centrum Informacji,
ul. Podhorská 49, tel.: 483 711 725, 483 713 003,
483 713 004, www.ddmvikyr.cz

Pozostałe

 Ośrodek dzieci i młodzieży Ulita
Tanvald, tel.: 483 394 301, ddmtnv@iol.cz
 Ośrodek wycieczkowy Pěnčín (Fipobex), patrz Wycieczki śladami szkła

Ogród
Botaniczny

Ogród

Zoologiczny
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Muzea, krajoznawstwo,
zabytki / wybrane
Jindřichovice p. S.

 Ekologiczne Centrum Informacji
oraz elektrownia wiatrowa z ekspozycją
energetyki alternatywnej, ﬁrma Resec, tel.:
604 777 977, 482 328 007, www.resec.cz
 Żywy skansen w Jindřichovicach
pod Smrkem, o. s. Lunaria, Jindřichovice 12,
tel.: 605 345 467, www.lunaria-jindrichovice.cz
 Stowarzyszenie społeczne Lunaria od 1999
roku buduje tu Muzeum życia ludności wiejskiej przed rewolucją przemysłową. Można tu
zobaczyć budynki architektury ludowej, np.

Miasto mrówek
Dotarli Państwo do Pomnika Przyrody Kamenný vrch, gdzie na 35 hektarach
znajduje się 2200 gniazd mrówek z gatunku Formica polyctena (to najliczniejsza kolonia w Kraju Libereckim). Jeżeli przydarzy się Państwu ukąszenie
przez jakąś mrówkę, jak mnie ostatnio, proszę pamiętać, jak ta mróweczka jest
pożyteczna. Poluje na przemnożone szkodniki, potraﬁ unieść ciężar dwudziestokrotnie cięższy od własnej masy. Wraz z innymi mrówkami z jednego gniazda
w ciągu dnia upoluje aż 100.000 sztuk zdobyczy. Spulchnia ziemę, wzbogacając
ją humusem. Roznosi nasionka roślin. „Hoduje“ mszyce, których spadź zjadają
również inni mieszkańcy lasu. W mrowisku pozwala żyć również innym gatunkom owadów, w szczególności larwom kruszczycy złotawki, gąsienicom motyli
lub niektórym pająkom, które nie miałyby w przeciwnym razie, gdzie się ukryć.
A nawet daje się zjadać wilgom, dzięciołom i innym ptakom – a dla objętego
ochroną krętogłowa stanowi wręcz jedyne pożywienie. Cóż, my ludzie nie jesteśmy aż tak pożyteczni, a więc po ukąszeniu przez zabłąkaną mrówkę proszę ją
tylko delikatnie zdmuchnąć. Nie zgadzałby się bowiem stan liczebny, ponieważ
w mrowisku żyje ponoć 1 milion mrówek (a nie 999.999, a więc wrócić do domu
musi). Jej matce (królowa) pewnie by jej brakowało. Przecie nie wiemy, jakie nostalgiczne nastroje może miewać w swoim dostojnym wieku aż 25 lat. Wiemy
natomiast, że o każdej porze roku królowa ma w środku gniazda wokół siebie
stałą temperaturę 24–27 °C i że znosi około 30 jajeczek dziennie. No cóż, ma co
robić, aby swoimi dziećmi wypełnić wszystkie korytarze i komórki, które wychodzą nie tylko nad powierzchnię, ale sięgają również 1–2 metry pod ziemię. A ktoś
nawet policzył, że masa wszystkich mrówek na kuli ziemskiej jest taka sama, jak
masa wszystkich ludzi i że masa wszystkich pozostałych owadów jest tylko
dwukrotnie większa. No tak...a teraz proszę sobie wyobrazić, że gdyby Państwo
taką mróweczkę powiedzmy chlasnęli, to trzeba by zmieniać dane we wszystkich książkach. Takiej odpowiedzialności po prostu nie można na siebie przyjąć.
Opowiadanie pana Ing. Zbyňka Vlka o pomniku przyrody „Miasto mrówek
na Kamenném vrchu“, na podstawie fachowych informacji ze źródeł p. Daňa.

wyremontowany wiatrak, eksponaty – od dużych maszyn po naczynia, kupić można lokalne wyroby. W trakcie zwiedzania skansenu
można sobie uświadomić, jak nasi przodkowie
szanowali przyrodę, potraﬁli gospodarować
ekologicznie, można się wczuć w historię
Ziemi Frydlanckiej. Organizowane są tu weekendowe kursy tradycyjnych umiejętności
i rzemiosł. Funkcjonuje tu również biblioteka
literatury ekologicznej, duchowej i pięknej.
 Muzeum, na terenie skansenu, IV–IX,
wto–nie w godz. 10.00–17.00, X–III, pią – nie
w godz.10.00–17.00, w innych terminach
po uzgodnieniu tel., dorośli 50 CZK, studenci,
dzieci, emeryci, osoby niepełnosprawne z legitymacją 25 CZK
 Wiatrak z turbiną.
 Ścieżka edukacyjna – Okolím Jindřichovic za výšinami ideálů a do údolí
duše (Po okolicach Jindřichovic wzniesieniami ideałów i dolinami duszy) , www.lunariajindrichovice.cz/naucna-stezka  Ścieżka
edukacyjna o długości ok. 12 km.

Ziemia Frydlantcka

 Gospodarstwo Český svět i kuźnia
Ondřeja Stelziga, Dolní Řasnice, po uzgodnieniu pod nr tel.: 603 903 238, www.ceskysvet.info  Kuźnia – dom dolnořasnickiego
kowala Andreasa (Ondřeja) Stelziga, nr 27, stoi
po dziś dzień po prawej stronie drogi prowadzącej z Frýdlantu do Jindřichovic pod Smrkem. Zbudowano go w 1640 roku. Obecny
właściciel zamienił ruinę w ciekawe muzeum,
gdzie każdy przedmiot ma swoją mniej lub
bardziej prawdopodobną historię. Zabytkowe
klejnoty mieszają się z żartobliwymi przedmiotami. Przynieśli je tu bowiem ludzie, których zauroczyła wizyta w kuźni! Ciekawa jest
opowieść o lokalnych strojach ludowych lub
przykładowo o przepisach sanitarnych. Palenisko kuźni wygasło przed ponad 100 laty, ale
dziś ponownie znajdziemy tu wyroby i narzędzia kowalskie, a czasem nawet prawdziwego kowala. Kuźnia jest cennym przykładem

architektury ludowej. Nawiązuje do gospodarstwa Český svět, które odbudowywane jest wokół dawnego budynku gminnego
sołectwa nr 29. Odbudowana kapliczka Domov, ponad 250-letni domek na dożywocie
przykryty strzechą, spichlerz przywieziony aż
z Dolní Olešnice. Trwają również prace nad
ukończeniem Domu tkacza przeniesionego
z Chrastavy. Od 10. 7. do 18. 7. nieczynne.
 31. 7.–1. 8. Gwiaździsty rajd do Dolní Řasnice z okazji 330. rocznicy powstania
niewolników oraz 30. rocznicy otwarcia kuźni
dla turystów.
 Kościół dziekański pw. Znalezienia
Świętego Krzyża, Frýdlant, ul. Děkanská 85
 To po zamku najcenniejszy zabytek historii
Frýdlantu. Zbudowano go w 1551 roku na fundamentach starszej świątyni św. Katarzyny. We
wnętrzach znajduje się monumentalna kaplica grobowa z rodzinnym grobowcem Redernów z 1566 roku, należąca na najpiękniejszych
zabytków renesansowych w Czechach. 18. 9.
dni otwarte – Dni Europejskiego Dziedzictwa
Kulturowego – www.ehd.cz.
 Domy o konstrukcji ryglowej, Ziemia Frydlancka, w miejscowości Víska
ciekawy zespół architektury górnołużyckiej
z XVIII i XIX wieku. Na obrzeżach miejscowości
znajduje się również czynna zabytkowa elektrownia wodna, wykorzystująca moc wody
rzeki Smědá.
 Kościół pw. Nawiedzenia NMP i Międzynarodowe Centrum Odnowy Duchowej, Hejnice, patrz strona 20
 Klingerovo mauzoleum, Nové Město
pod Smrkem, ul. Celní, www.nmps.cz, pon–
pią, zwiedzanie po rezerwacji tel.: 482 360 334
 Mauzoleum stanowi cenny zabytek funeralny, zbudowany w 1901 roku na polecenie
potomków założyciela miejscowej fabryki
tekstylnej. Ignaz Klinger zaczynał w 1839 roku
pracę jako faktor, organizując chałupnicze
przędzenie bawełnianej przędy dla różnych
przedsiębiorców. W 1862 roku zbudował własny zakład tkacki.

Izerski Park

Ciemnego Nieba

 IZERSKI PARK CIEMNEGO NIEBA
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Górna część doliny Izery oraz
dolina Jizerki należą do najcenniejszych przyrodniczo obszarów
na pograniczu polsko-czeskim.
To obszar stosunkowo słabo zamieszkany a jednocześnie dobrze
osłonięty grzbietami gór od świateł dochodzących z miejscowości leżących w Górach Izerskich.
Chociaż nocne niebo jest tu około
dwukrotnie jaśniejsze od nieba
nieskażonego
zanieczyszczeniem światłem, to jednak i tak jest
znacznie ciemniejsze od nieba
miejskiego, gdzie jasność nocnego nieba może być nawet czterdziestokrotnie większa od naturalnej. Ponadto, region ten jest
ciekawy i cenny pod względem
przyrodniczym.
Dolina Izery jest komunikacyjnie łatwo dostępna dla turystów,
dając sporej ilości osób możliwość
skorzystania z walorów edukacyjnych tego miejsca. Realizacja tego
projektu przyniesie niewątpliwe
korzyści dla przyrody Gór Izer-

skich i pomoże zwrócić uwagę
społeczeństwa na problem zanieczyszczenia światłem. Park jest
stworzony po to, aby informować
o zachowanym środowisku przyrodniczym, prowadzić oświatę w
tym zakresie, promować ochronę
środowiska z naciskiem na ciemne niebo. Ponadto będzie podstawą ochrony środowiska przed
zanieczyszczeniem światłem.
Izerski Park Ciemnego Nieba
ustanowiono w ramach Międzynarodowego Roku Astronomii
2009. Jego granice wyznaczono
na mapie. Na głównych drogach
dojazdowych umieszczone będą
tablice informacyjne. Informacje
będą dostępne w informacjach
turystycznych regionu, na polskoczeskich stronach internetowych
oraz na stronach zaangażowanych w przedsięwzięcie instytucji.

www.izera-darksky.eu

Zasięg Izerskiego Parku Ciemnego Nieba (linia niebieska) nanesiony
na mapę hipsometryczną Gór Izerskich. Granicę polsko-czeską
zaznaczono kolorem jasnym.

Dzień Astronomiczny na Jizerce
Osada Jizerka – schronisko Sklárna – 22 maja 2010 od godz. 13.00
Rodzinne popołudnie i wieczór na Jizerce, ciekawy program, wstęp bezpłatny
Teleskopowe obserwacje nieba, prelekcja i spotkanie z RNDr. Jiřím Grygarem, CSc. i in.

 LÁZNĚ LIBVERDA, a. s., patrz strona 20
 Muzeum
Miejskie
Frýdlant,
nám. T. G. Masaryka 37, tel.: 482 464 055, www.
mesto-frydlant.cz, V–IX, wto–nie w godz.
9.00–15.00, X–IV, wto i czw w godz. 9.00–15.00,
dorośli 20 CZK, dzieci i studenci 10 CZK, bilety
grupowe dla powyżej 5 osób 5 CZK  Muzeum powstało w 1893 roku i od tego momentu umożliwia zwiedzającym obejrzenie wielu
eksponatów, dotyczących miasta i jego okolic.
Spośród ciekawostek można wymienić miecz
frydlanckiego kata, kopię obrazu z prawdopodobnym wizerunkiem Albrechta Wallenstein
oraz model renesansowego ratusza.
 Muzeum Nové Město p. S., ul. Palackého 276, tel.: 482 325 941, www.nmps.cz/
zarizeni_mesta.php, pon w godz. 9.00–11.00
i 13.00–17.00, wto w godz. 9.00–11.30 i 13.30–
17.00, śr w godz. 13.00–15.00, czw w godz.
9.00–11.30 i 13.30–17.00, VII, VIII oraz w sob
i nie w godz. 9.00–11.00 i 13.00–16.00, dorośli
10 CZK, dzieci 5 CZK, bilet grupowy 3 CZK.
 Restaurace Obří sud, patrz strona 20
 Smědava, patrz strona 20
 Soukromé regionální muzeum
obce Višňová v Poustce, Frýdlant 59, tel.:
482 348 237, www.ob-vis.net, sob, nie w godz.
9.00–16.00, wstęp wolny  Ekspozycja nt. historii gminy w drewnianym budynku o konstrukcji ryglowej nr 59 (w budynku dawna
galeria Alfonza Muchy).
 Muzeum Kolejnictwa Frýdlant, Towarzystwo Frýdlantské okresní dráhy, o. s.,
Frýdlant, ul. Žitavská 867, tel.: 721 404 011, www.
hermanicka.wz.cz, VII–IX, sob w godz. 9.00–
16.00, wstęp – datki dobrowolne  Parowozownia w pobliżu dworca, stała ekspozycja
poświęcona historii kolei na Ziemi Frydlanckiej,
w szczegolności wąskotorowej linii Frýdlant
– Heřmanice.

Liberec

 AUTOMUZEUM.CZ – Muzeum Historii Motoryzacji Ziemi Libereckiej,
Vratislavice n. N., Liberec 30, Tanvaldská 164,

teren Browaru Konrad, tel.: 602 818 535, www.
automuzeum.cz, w sezonie letnim co niedzielę w godz. 10.00–16.00, dorośli 30 CZK, dzieci
10 CZK, grupy powyżej 10 osób należy umówić! Zwiedzanie browaru możliwe po rezerwacji pod nr tel.: 606 563 147.
 iQpark – centrum edukacji poprzez
zabawę, Centrum Babylon Liberec, tel.:
485 249 649, 485 249 202, www.iqpark.cz
 Ratusz, nám. Dr. E. Beneše 1,
tel.: 485 101 709, www.infolbc.cz  Noworenesansowy budynek libereckiego ratusza
zbudowano w 1893 roku wg projektu wiedeńskiego architekta F. Neumanna. Słynie z podobieństwa do ratusza w Wiedniu.
 Muzeum Północnych Czech (Severočeské muzeum), ul. Masarykova 11, tel.:
485 246 111, www.muzeumlb.cz, wto–nie
w godz. 9.00–17.00, dzieci, studenci, emeryci
20 CZK, dorośli 50 CZK  Obecny budynek
zbudowano w latach 1897–1898, wg projektu
B. Ohmanna, w stylu noworenesansowym.
 Domki valdštejnskie, ul. Větrná  Są to
najstarsze domy w Libercu. Pochodzą z okresu
1678-81 i stanowią jedyną pamiątkę tego klasycznego typu kamienic mieszczańskich.

Jablonec nad Nisou

 Muzeum Szkła i Biżuterii w Jabloncu
nad Nisou, U Muzea 398/4, tel.: 483 369 011,
www.msb-jablonec.cz, I–XII, wto–nie w godz.
9.00–17.00, dorośli 80 CZK, dzieci 6–15 lat,
studenci, emeryci, renciści 50 CZK, odrębne
bilety na wystawę 40 CZK  Muzeum szkła
i biżuterii prezentuje historię produkcji szkła.
Ma stuletnią już tradycję. Główny budynek
secesyjny, zabytek objęty ochroną konserwatorską, zbudował w latach 1903–1904
i 1922-1923 architekt Emilian Herbig dla ﬁrmy
eksportowej Zimmer & Schmidt. Po całkowitym remoncie przeprowadzonym w latach
2000-2004 można tu zobaczyć to co najlepsze
w bogatych zbiorach muzeum. Prezentowane
są dwie stałe ekspozycje poświęcone przeszłości i współczesności czeskiej produkcji

szkła, biżuterii, w tym jabloneckiej i monet.
Cudowny świat biżuterii i Magiczny ogród –
Czeskie szkło siedmiu wieków. Wymienione
ciekawe stałe ekspozycje przekazują informacje w kilku wymiarach. Można poznać głębsze
zależności, jak też tylko pomedytować lub pobawić się z niektórymi elementami ekspozycji.
W głównym budynku znajdują się wystawy
tematyczne, informacyjny system komputerowy nt. świata szkła i biżuterii, specjalistyczna
biblioteka z czytelnią, programy muzealne dla
zwiedzających, sklepik.
 Galeria Belveder, ul. Mlýnská 27, tel.:
483 310 947, www.msb-jablonec.cz, X–XII,
wto–pią w godz. 9.00–12.00 i 12.30–17.00, V–
IX nieczynne, bilety 30 CZK.
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Godziny otwarcia jabloneckich kościołów
4. 5.–14. 9., każdy wtorek 9.00–17.00, w pozostałe dni po uzgodnieniu
telefonicznym z jednodniowym wyprzedzeniem, program towarzyszący
od godz. 16.00, www.jablonec.com.
Udostępnione są:
 Kościół Dr. Farskiego Czechosłowackiego Kościoła Husyckiego,
tel.: 483 710 333
 Starokatolicki kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
tel.: 724 292 073 (trwa rekonstrukcja wnętrz)
 Kościół rzymskokatolicki pw. Najświętszego Serca Jezusowego,
tel.: 483 312 327
 Kościół pw. św. Anny, tel.: 483 310 064, 10.00–16.00
 Kościół pw. Ducha Świętego – Rýnovice, tel.: 483 312 327
(po uzgodnieniu telefonicznym dla grup powyżej 5 osób)
 Sala szklarstwa w Górach Izerskich
– Kristiánov, tel.: 771 416 326, www.msbjablonec.cz, VI–IX, pon–nie w godz. 9.00–
17.00, 20 CZK  Sala należy do Muzeum Szkła
i Biżuterii, oddalonego o ok. 14 km. To jedno
z najwyżej położonych muzeów w Czechach.
Dziś ostatni budynek niekdyś najbardziej znanej osady szklarskiej Kristiánov, Liščí bouda
– dawna karczma szklarska, przypomina niedawną historię zlikwidowanej huty szkła Gór
Izerskich, założonej przez znaną rodzię Riedelów w 1775 roku. Znajduje się tu ekspozycja

 MUZEUM HISTORII LOKALNEJ JOSEFŮV DŮL

Czteropłytowy linoryt autorstwa
Adolfa Schnabela z Desnej

jobrazem Gór Izerskich oraz ludźmi
zamieszkującymi te tereny. Jest
on autorem pięciu powieści, kilku
wierszy, opowiadań i opracowań
krajoznawczych. Do dwóch jego
wierszy skomponowano również
muzykę. Ze względu na wiersze
i książki, w których z miłością pisał
o Górach Izerskich i ich mieszkańcach, nazywany jest „poetą Gór
Izerskich”. Pewnie dlatego, że
posiadał on umiejętność wyrażania
przy pomocy środków poetyckich
niepowtarzalnej atmosfery przyrody i życia Gór Izerskich.
Gustav Leutelt otrzymał kilka nagród za swoją szeroką działalność
pisarską i nauczycielską. W 1920
roku w miejscowości Josefův Důl
zbudowano jego pomnik. W 1923
roku w Jabloncu nad Nisou powstało towarzystwo Leuteltova
společnost, które do dnia dzisiejszego aktywnie działa na terenie
Niemiec. Dzięki jego działalności
twórczość Gustava Leutelta pozostaje nadal żywa. W 1994 roku towarzystwo to oraz gmina Josefův
Důl przyczyniły się do odnowienia
pomnika Leutelta. We współpra-

cy z czeskimi placówkami kultury
towarzystwo uczestniczy w przygotowaniu wydania czeskich tłumaczeń i popularyzowaniu osoby
oraz twórczości Gustava Leutelta
w Czechach. Gmina Josefův Důl
przygotowuje obchody 150.
rocznicy urodzin Gustava
Leutelta pod nazwą Dni Gustava Leutelta. Rocznica ta mija
21 września. W tym dniu odbędzie
się wernisaż wystawy malarza Václava Kocuma, przedstawiającej obrazy zainspirowane książką G. Leutelta – Kniha o lese (Książka o lesie).
Wszelkie informacje nt. Dni Gustava Leutelta znajdują się na stronach
www.josefuvdul.cz.

Muzuem Historii Lokalnej i Biblioteka Gminna,
Josefův Důl 210, tel. 483 381 110,
483 381 096, infocentrum@
josefuvdul.cz,
www.josefuvdul.
cz, dorośli 20 CZK, dzieci, studenci,
emeryci i osoby posiadające legitymację ZTP (osoby niepełnosprawne) 10 CZK  Muzeum czynne jest
sezonowo, aktualne informacje
na www.josefuvdul.cz.
Kateřina Preusslerová

Muzeum

dolskiego rodaka niemieckiego
pochodzenia w Górach Izerskich,
które bardzo kochał, zakończyła
się w 1946 roku, gdy wraz z żoną
został wysiedlony poza granice
Czechosłowacji. Zmarł w 1947
roku w miejscowości Seebergen a w jego ojczystym regionie
na długi czas o nim zapomniano.
Pisane w języku niemieckim dzieła Gustava Leutelta powstawały
w ścisłym kontakcie pisarza z kra-

Historii Lokalnej

Muzeum umożliwia zapoznanie
się z historią tego regionu, historią miejscowości Josefův Důl,
Antonínov, Dolní Maxov i Karlov.
Stworzono łącznie 3 pomieszczenia wystawiennicze. Poza historią,
ekspozycja muzeum w jednym
z pomieszczeń poświęcona jest
tradycyjnej produkcji regionu
– produkcja szkła, przemysł tekstylny i obróbka drewna. Kolejne
pomieszczenie jest poświęcone
ważnym osobistościom gminy
i pobliskiego regionu (pisarze, malarze, księża, założyciele przemysłu). Do najważniejszych rodaków
gminy należy poeta i pisarz Gustav Leutelt. Urodził się 21 września 1860 roku w Josefovym Dole
w rodzinie nauczyciela Johanna
Michaela Leutelta. Fakt ten pewnie
wpłynął na jego późniejsze życie.
Po zakończeniu studiów w litomierzyckim instytucie nauczycielskim w 1879 roku, Gustav Leutelt
aż do swojego wcześniejszego
odejścia na emeryturę pracował
jako nauczyciel a później dyrektor
szkoły josefodolskiej i szkoły w Dolnym Maxovie. Działalność josefo-
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Sezon Karkonoski
Chesz dowiedzieć
się, co nowego
u sąsiadów?
W informacjach
turystycznych można
zdobyć bezpłatną
gazetę opisującą
atrakcje Karkonoszy
w sezonie letnim 2010.

o nazwie Kristiánov – Klíč k srdci Jizerských
hor (Kristiánov – Klucz do serca Gór Izerskich),
która przedstawia historię miejsca i produkcji
szklarskiej. Wystawiony jest tu model osady
szklarskiej. Do dawnej osady należy również
mały cmentarz, na którym spoczywają właściciele huty szkła. Co roku w pierwszą sobotę
września organizowany jest tu tradycyjny Mariański odpust szklarski.
 Kościół Dr. Farskiego Chechosłowackiego Kościoła Husyckiego, náměstí
Dr. Farského, tel.: 483 710 333, V– IX, wto
w godz. 9.00–17.00  Dawny kościół ewangelicki zbudowano już w 1833 roku. W 1892 roku
został przebudowany w stylu pseudogotyckim wg projektu Arweda Thamerusa.
 Korálek – zabytkowy zakład produkcji gniecionego szkła, Kokonín, patrz
Wycieczki śladami szkła.
 Kościół pw. św. Anny, Kościół
rzymskokatolicki pw. Najświętszego
Serca Jezusowego, Horní náměstí, tel.:
483 312 327, www.farnostjablonec.cz, V–IX,
wto w godz. 9.00–17.00  Funkcjonalistyczny
kościół zbudowano wg projektu arch. Josefa
Zasche w latach 1930–31. Oprócz mszy organizowane są tu również koncerty.
 Starokatolicki kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, náměstí Boženy
Němcové, tel.: 724 292 073, www.starokatolici-jablonec.cz, V–IX, wto w godz. 9.00–17.00
 Najcenniejszy secesyjny zabytek sakralny
w Europie Środkowej. Kościół zbudowano
wg projektu arch. Josefa Zasche w latach
1900–1902.

Bedřichov

 Bedřichov – archeologiczny ośrodek dawnej huty szkła, IT Bedřichov 218,
tel.: 483 380 034, www.bedrichov.cz  Ogólnie dostępny. Pozostałości murów obwodowych, pieców szklarskich i infrastruktury hutniczej, na terenie ośrodka tablice informacyjne
– historia huty szkła, dokumentacja rysunkowa i fotograﬁczna.

 Šámalova chata na Nové Louce, tel.:
483 713 671  W połowie XVIII wieku zbudowano tu hutę szkła a wśród innych budynków również siedzibę właściciela huty szkła,
tzw. Panský dům. Po zamknięciu huty, po około 100 latach jej funkcjonowania, Panský dům
przebudowano na dworek myśliwski, którego kształt zachował się do dnia dzisiejszego.
Obecnie pełni funkcję pensjonatu i restauracji.

Rychnov u Jablonce n. N.

 Muzeum Miejskie w Rychnovie u Jablonce n. N. – Ekspozycja malarstwa
rychnovskiego (w budynku ratusza), ul. Husova 490, tel.: 488 880 927, www.rychnovjbc.
cz, I–XII, pon–czw w godz. 9.00–11.00 i 14.00–
16.00, pią w godz. 9.00–11.00, wstęp wolny.

Smržovka – Nová Ves n. N.

 Muzeum Lokalnej Historii Smržovki
i sala wystawiennicza, nám. T. G. Masaryka 1, tel.: 483 369 325, www.smrzovka.cz, śr
w godz. 9.00–11.00 i 13.00–16.00, sob, nie w
godz. 10.00–12.00 i 13.00–16.00, po rezerwacji
tel. również w innych terminach  Muzeum
znajduje się na poddaszu smržovskiego Zameczku, na placu T. G. Masaryka. Ekspozycja
składa się z historycznych przedmiotów, zdjęć
i map, wypożyczonych lub przekazanych
przez lokalnych mieszkańców oraz przyjaciół
Smržovki. Przedstawia rozwój historyczny
miasta, pokazuje ciekawe miejsca i budowle,
przypomina ważne osobistości Smržovki. 

 Muzeum Sprzętu Pancernego, teren dawnego PGR Lučany n. N., na granicy
miejscowości Smržovka i Nová Ves n. N., tel.:
602 370 575, www.tankysmrzovka.webgarden.cz, II–XI, sob, nie w godz. 10.00–16.00,
zalecamy wcześniejszą rezerwację telefoniczną, VII–VIII, wto–pią w godz. 10.00–17.00,
sob–nie w godz. 9.00–18.00, możliwość przejechania się czołgiem w weekendy po wcześniejszym uzgodnieniu tel., GPS: N 50° 43' 33",
E 15° 13' 56"  Muzeum poświęcone jest pancernym pojazdom gąsienicowym oraz artylerii
przeciwlotniczej.

Ziemia Tanvaldzka –
Ziemia Kořenovska

 Ośrodek Riedlovy vily a zahrady
(Wille i ogrody Riedla), Desná v Jizerských
horách, ul. Krkonošská 120, tel.: 483 383 019,
www.mesto-desna.cz  W latach 1893-1894
znany przedsiębiorca szklarski Josef Riedel
junior zlecił budowę swojej willi wzorem północnowłoskich siedzib reprezentacyjnych.
Willa stoi w miejscu dawnego kompleksu
zakładu wodolecznictwa, który wg wzoru
Priessnitza założył i prowadził lokalny lekarz
Dr. Josef Schindler. Obecnie mieści się tu
przedszkole, ośrodek kultury, Muzeum Historii
Desnej i biblioteka miejska.
 Ekspozycja – muzeum lekkich fortyﬁkacji z lat 1937–38, Tesařov, Kořenov, pod
wieżą widokową Štěpánka, tel.: 737 376 238,
V–VI, IX, sob–nie w godz. 9.00–18.00 (poza
15.–16. 5., 19.–20. 6., 25.–26. 9. – impreza „Šmajdání“), VII–VIII, wto–nie w godz. 9.00–18.00
(poza 17.–18. 7., 14.–15. 8. – impreza „Šmajdání“), wstęp – datki dobrowolne  Droga
prowadzi po niebieskiej trasie z Příchovic
do wieży widokowej Štěpánka.
 Muzeum Gór Izerskich, Kořenov, osada Jizerka, tel.: 723 519 290, pavel.byron@
csopjizerka.cz, www.csopjizerka.cz, V–X,
sob–nie w godz. 9.00–16.00, dorośli 35 CZK,
emeryci 30 CZK, dzieci 20 CZK, rodzina 70 CZK
 Obiekt zbudowano w 1889 roku w czasie

Jiřetín

pod Bukovou

 JIŘETÍN POD BUKOVOU
Muzeum produkcji zabawek
DETOA Albrechtice s. r. o., Jiřetín pod Bukovou 6, tel.: 483 356 322,
exkurze@detoa.cz, www.detoa.cz,
I–XII, pon–pią w godz. 8.00–13.00
(dla wcześniej umówionych grup
8–15 osobowych), dorośli 50 CZK
w jęz. czeskim, 70 CZK w jęz. obcym  Zwiedzający mogą obejrzeć produkcję tradycyjnych drewnianych zabawek, od okrąglaków
po gotowy wyrób.

hti s. r. o.,
DETOA Alb
Albrechtice
najstarsza fabryka produkująca zabawki w Czechach,
była zbudowana w stylu klasycystycznym z unikatowymi elementami art-deco (projekt opracował
znany jablonecki architekt Hemmrich). Fabryka została założona
w Jiřetínie pod Bukovou w 1908
roku przez Johanna Schowanka
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zz Pasek nad Jizerou, który rozpoczął maszynową produkcjęę
toczonych drewnianych pereł,
guzików, dekoracji świątecznych oraz drewnianej biżuterii.
Po 1927 roku ﬁrma Schowanek wprowadziła produkcję
drewnianych zabawek oraz
zestawów do gier dla dzieci
i dorosłych. W ten sposób w
górskiej miejscowości Jiřetín
pod Bukovou powstał potężny
zakład przemysłowy, który w 1934
roku zatrudniał już 1000 pracowników dojeżdżających z szerokiej okolicy i pracujących na trzy
zmiany. Fabrykę stopniowo rozbudowywano, zagospodarowując
też przyległy park. Stała się ona
największym zakładem produkującym perły i guziki w Europie.
Po śmierci Schowanka seniora
w 1935 roku ﬁrmę przejął Hans
Schowanek junior. W czasie 2. wojny światowej część produkcji była
przeznaczona na cele wojskowe.
Po zakończeniu 2. wojny światowej, po upaństwowieniu w 1945
roku i zmianie w 1948 roku nazwy
na Przedsiębiorstwo Narodowe

TOFA oprócz tradycyjnej przedTOFA,
w
wojennej
produkcji drewnianej biżuterii i zabawek,
rozpoczęto też wytwarzanie
elementów mechanicznych
do pianin i fortepianów, które montowano w instrumentach Petrof, Förster, Scholze
i innych.
Od 1994 roku ﬁrma nosi
nazwę DETOA Albrechtice
s. r. o. Jako nowość ﬁrma wprowadziła możliwość jej zwiedzania. W trakcie zwiedzania hal
produkcyjnych można zobaczyć
cały proces produkcji, od obróbki
okrąglaków po końcowy montaż
zabawek oraz unikatową produkcję elementów mechanicznych
do fortepianów i pianin. Do dnia
dzisiejszego stosowane są
klasyczne tradycyjne sposoby
produkcji, wykorzystujące w
dużym stopniu pracę ręczną.
Maszyny będące na wyposażeniu ﬁrmy pochodzą z okresu
1920–2009. W trakcie zwiedzania
można również zajrzeć do sklepu
ﬁrmowego, oferującego cały asortyment wyjątkowych drewnianych

zabawek, w tym Kolekcję Krecika
z licencją Zdeňka Milera

ó
ddo zwieZapraszamy również
dzania Willi Schowanek v Jiřetínie, która została zbudowana w 1908 roku a w latach
1936–1938 była poddana całkowitej rekonstrukcji w stylu funkcjonalistycznym. W willi znajduje
się ekspozycja zabytkowych nart,
ekspozycja lokalnej historii oraz
muzeum przyrodnicze.
Willa Schowanek, Jiřetín pod
Bukovou 73, tel.: 483 381 687, jiretinpb@jiretinpb.cz, www.jiretinpb.
cz, I–XII, sob w godz. 9.00–15.00,
pon–pią w godz. 8.00–16.00
po wcześniejszej rezerwacji, dorośli
50 CZK, dzieci 40 CZK.
Kateřina Preusslerová, menadżer
Związku Gmin Mikroregion
Tanvaldsko

największego rozkwitu osady Jizerka. Mieściła
się tu szkoła dla dzieci lokalnych mieszkańców.
 Muzeum Kolei Zębatej, Kořenov, str. 8
 Kościółek Tesařovský kostelík
(Kořenov) stanowi z daleka widoczną dominantę regionu. To ośmioboczny budynek
o białych ścianach, zbudowany przez lokalnych ewangelików w 1909 roku wg projektu
światowej sławy architekta Dr. Otto Bartninga.
Więcej informacji na www.jizerkyprovas.cz.

Pěnčín

 Ośrodek wycieczkowy Pěnčín (Fipobex), patrz Wycieczki śladami szkła
 Muzeum Rolnictwa – Ośrodek wycieczkowy Pěnčín, Bratříkov, Pěnčín 60, tel.:
483 368 468, www.vapen.cz, www.koralkyperlicky.cz, I–XII, pon–nie w godz. 8.00–16.00,
wstęp – datki dobrowolne  Ekspozycja maszyn rolniczych z regionu Ziemi Jabloneckiej
i Turnovskiej, jakich używano w pracy na roli.
Z ośrodka w Pěnčínie kursuje kolejka
wycieczkowa do kościoła w Krásnej oraz
do wieży widokowej Černá studnice.

Harrachov

 Muzeum Szkła należy do Huty szkła
i minibrowaru Novosad & syn Harrachov s. r. o.
Czech Republic, tel.: 481 528 141, www.sklarnaharrachov.cz, muzeum szkła: I–XII, pon-nie
w godz. 9.00–17.00, możliwość zwiedzania
huty szkła: I–XII, pon–nie w godz. 8.00–15.00
 Huta szkła jest najstarszą czynną hutą szkła
w Czechach. Założona została przed 1712 rokiem w jilemnickiej posiadłości hrabiów Harrachów. Nadal kultywowany jest tradycyjny
sposób produkcji. Trasa zwiedzania prowadzi
również przez stuletnią zabytkową szliﬁernię
szkła, napędzaną transmisjami i turbiną wodną. Niemal że wszystko jest w pierwotnym
stanie i w pełni funkcjonalne. W 2002 roku
na terenie huty szkła zbudowano minibrowar z restauracją, z której można zaglądać
do hali hutniczej z piecami. Zwiedzający mogą
w ten sposób zobaczyć szklarzy bezpośred-

nio przy pracy. Muzeum posiada historycznie
i technologiczne kompleksowe zbiory szkła
historycznego z produkcji harrachovskiej huty
szkła. Nowością są również łaźnie piwne patrz
Wellness.
 Ski muzeum Harrachov, tel.:
603 470 113, 481 528 141, turistik@sklarnaharrachov.cz, www.harrachov.cz, I–XII, pon–nie
w godz. 9.00–17.00  Historia harrachovskiego narciarstwa, rozwój skoków narciarskich
i kombinacji norweskiej.
 Muzeum Górnictwa Harrachov oraz
sztolnię z trasą turystyczną otworzono na poziomie dawnego piętra sztolni. W muzeum
prezentowane są minerały złoży ﬂuorytowych,
narzędzia i przedmioty wykorzystywane
do wydobycia, mapy oraz zdjęcia dokumentujące pracę w kopalni, trasa wycieczkowa
liczy 1000 m długości, w 2008 roku ekspozycję
rozszerzono o wyjątkową kolekcję lamp górniczych, tel.: 602 603 739 (większe grupy
należy umówić wcześniej), ados@adosharrachov.cz, www.ados-harrachov.cz, I–III,
V–VI, IX–X, wto–nie, VII–VIII, pon–nie, wejścia
o godz. 10.30, 12.00, 13.30, 15.00 i 16.30, dorośli
100 CZK, dzieci, studenci 50 CZK.

 Muzeum Karkonoskie – ekspozycja Šindelka Harrachov, tel.: 481 528 310,
www.krnap.cz, I–XII, wto–nie w godz. 9.00–
12.00 i 13.00–17.00, dorośli 20 CZK, dzieci,
emeryci 10 CZK  Ekspozycja leśnictwa.

Železný Brod i okolice

 Muzeum Miejskie w Železnym Brodzie – ekspozycja szkła, náměstí 3. května 37,
tel.: 483 389 081, 483 389 770, www.zeleznybrod.cz, V, VI, IX, wto–nie w godz. 9.00–12.00
i 13.00–16.00, VII–VIII, wto–nie w godz. 9.00–
12.00 i 13.00–17.00, X–IV, sob–nie 9.00–12.00
i 13.00–16.00  Rozwój szklarstwa na Ziemi
Železnobrodskiej, ekspozycja železnobrodskiej szkoły szklarstwa i i lokalnych przedsiębiorców szklarskich okresu międzywojennego. Stała ekspozycja J. Brychtovej
i S. Libenskiego.

 Muzeum Miejskie w Železnym Brodzie, ekspozycja etnograﬁczna na Bělišti,
č. p. 57, tel.: 483 391 149, www.zeleznybrod.cz,
V, VI, IX, wto–nie w godz. 9.00–12.00 i 13.00–
16.00, VII–VIII, wto–nie w godz. 9.00–12.00
i 13.00–17.00, X–IV, sob–nie w godz. 9.00–
12.00 i 13.00–16.00.
 Bozkovskie jaskinie dolomitowe,
Bozkov 263, tel.: 481 682 164, 481 682 167,
www.caves.cz, XI–III, wto–pią w godz. 8.00–
15.00, IV–VI, wto–nie w godz. 8.00–16.00,
VII–VIII, wto–nie w godz. 9.00–17.00, IX–X,
wto–nie w godz. 8.00–16.00, dorośli 90 CZK,
emeryci 70 CZK, dzieci 6–15, studenci, renciści 50 CZK  Jedyna dostępna dla turystów
jaskinia krasowa w północnej części Czech
z unikatową kwarcową szatą z największym
podziemnym jeziorem w Czechach.

ATRAKCJE
TURYSTYCZNE
I POMNIKI
PRZYRODY

Polska część
Szklarska Poręba

 Muzeum Mineralogiczne, ul. Kilińskiego 20, tel.: +48 607 100 880, I–XII, wto–sob w
godz. 10.00–18.00, nie w godz. 10.00–16.00,
dorośli 5 PLN, dzieci 3 PLN
 Muzeum Ziemi, ul.Jeleniogórska 9,
tel.: +48 75 717 32 87, I–XII,
pon–nie w godz. 9.00–18.00, wstęp wolny
 Szachy w plenerze, Świeradów-Zdrój,
Dom Zdrojowy – Hala Specerowa, tel.: +48
75 78 20 500, I–XII, pon–nie w godz. 7.30–17.00

 KITTELOVSKO  NOWE KITTELOVO MUZEUM NA KRÁSNEJ

liby Państwo muzeum, prosimy
o kontakt z założycielem muzeum pod nr tel.: 483 305 143 lub
pozostawienie swoich danych
do kontaktu w Urzędzie Gminy.

Kościół barokowy, zwiedzanie możliwe po uzgodnieniu
pod nr tel.: 736 761 571  Budowę kościoła na Krásnej zlecił
w 1760 roku z własnych środków
i darów Jan Josef Eleazar Kittel.
Kościół pw. św. Józefa słynie również ze swoich „Świętych schodów“, w których umieszczone
są szczątki świętych. W pobliżu
znajduje się barokowa plebania
i kolumna morowa.
Z ośrodka Fipobex w Pěnčínie
w miesiącach letnich kursuje ko-

Zdjęcie wlewo: Plebania, kolumna
wotywna i kościół św. Józefa.
Zdjęcie u góry: Fragment kolumny
wotywnej.

Krásná

człowiekiem i przyrodą“. Zwiedzanie polecamy w szczególności rodzinom z dziećmi. Autorami
ekspozycji są osoby, które w latach 2004-2007 kręciły amatorski
ﬁlm pełnometrażowy „Eleazar
Kittel“. Swój wkład wnosi również
Katedra historii Uniwersytetu
Technicznego w Libercu, która w
przeszłości publikowała kilka prac
poświęconych doktorowi Kittelowi. Założycielem, inwestorem
i zarządcą tego prywatnego muzeum jest ﬁrma Kitl s. r. o., producent win i syropów leczniczych
Kitl Šláftruňk i Kitl Životabudič.
Jeżeli dysponują Państwo informacjami, artykułami lub eksponatem, który chętnie udostępni-

Kittelovsko


Kittelovo muzeum
W trakcie tradycyjnego odpustu
zorganizowanego dnia 1 maja
2010 roku zostanie uroczyście otwarte Kittelovo muzem
na Krásnej. Mieści się ono w
budynku nr 11, znajdującym się
między domem Kittela „Burk“
a kościołem św. Józefa. Dom ten
należy prawdopodobnie do zespołu zabudowań gospodarczych należących do Burka. Interaktywna ekspozycja muzeum
będzie dotyczyła życia i leczenia
słynnego lekarza Jana Josefa
Kittela (1704-1783) oraz historii
Ziemi Kittelowskiej, bogactwa
lecznictwa ludowego oraz mocy
ziół. Główną ideą powstającej
ekspozycji jest „uzdrowienie”,
„dobro i zło w życiu człowieka“
oraz „równowaga pomiędzy

lejka wycieczkowa do kościoła
w Krásnej oraz do wieży widokowej
Černá studnice. www.vapen.cz
Ścieżka edukacyjna Kittelovsko aneb Po stopách
tajemného doktora Kittela
(Ziemia Kittelowska czyli
Śladami tajemniczego doktora Kittela) – pięć tablic informacyjnych prowadzi po miejscach, w których mieszkał i swoją
działalność prowadził doktor Kittel.
www.kitl.cz
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SZKLARSTWO

Wycieczki śladami szkła
bez rezerwacji


Kortan – Sklo bižuterie, Železný Brod,
ul. Železná 103, tel.: 483 390 086, www.kortanglass.com, I–XII, pon–pią w godz. 9.00–17.00,
1. sob w miesiącu w godz. 9.00–17.00, + VII–
VIII każda sob w godz. 9.00–17.00, wstęp wolny, GPS: N 50° 38´ 40,2” E 15° 15´21,79”  Bezpłatny pokaz produkcji na palniku szklarskim,
możliwość stworzenia własnego naszyjnika
wg własnej wyobraźni z zakupionych materiałów. Sprzedaż ręcznie nawijanych szklanych
pereł i ﬁgurek oraz innych upominków.

Nasz region słynie
na całym świecie
z bogatej historii
i tradycji produkcji
szkła. Serdecznie
zapraszamy
do poznawania
tajników produkcji
delikatnego szklanego
piękna. W niektórych
miejscach można
samemu spróbować
produkcji lub stworzyć
własny naszyjnik.

Jesteś zainteresowany
informacjami nt.
produkcji szkła?
Szukasz specyﬁcznego
wyrobu ze szkła?
Jablonecké kulturní
a informační centrum,
o. p. s (Jabloneckie
Centrum Kultury
i Informacji)
przygotowało nowy
katalog Szkło –
Jablonec nad Nisou
oraz ulotkę Za sklem
(Śladami szkła).
Dostępne nieodpłatnie
w centrum informacji
w Jabloncu nad
Nisou lub w formie
elektronicznej
na stronach
www.jablonec.com.
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Galerie Na Rynku, Železný Brod, Malé
náměstí 141, tel.: 739 142 845, www.galerienarynku.wbs.cz, śro, czw, pią, sob w godz. 10.00–
16.00, VI–VIII, w godz. 10.00–17.00, wstęp
– datki dobrowolne  Galeria połączona ze
sprzedażą, ekspozycja szkła artystycznego,
obrazów, zdjęć i ceramiki, okazjonalne pokazy
produkcji biżuterii szklanej.

Galeria Granát – Centrum dla
klientów, Turnov, nám. Českého ráje 4, tel.:
481 325 989, www.granat.eu, I–XII, pon-pią
w godz. 9.00–12.00, 13.00–17.00  Stała ekspozycja Czeska biżuteria z granatów – historia
wydobycia czeskiego granatu i jego obróbki
oraz produkcji tradycyjnej biżuterii z granatami w spółdzielni Granát, d. u. v. Turnov. Praktyczne pokazy szlifowania granatów oraz produkcji biżuterii w warsztacie. Wystawa biżuterii
z granatami od 1953 do współczesności.

Detesk s. r. o. – sklep ﬁrmowy, Železný Brod, nám. 3. května, tel.: 731 518 351,
www.detesk.cz, pon-pią w godz. 9.00–12.00
i 13.00–17.00, sob w godz. 9.00–12.00,
GPS: N 50° 38’ 34.249” E 15° 15’ 12.122”  Dmuchane szkło, szkło dekoracyjne, butelki, część
produkcji w ofercie z napojami alkoholowymi.

DT GLASS s. r. o., Železný Brod, Masarykova 4 (wejście od ul. Obránců Míru), tel.:
483 389 819, 724 046 522, www.dtglass.cz,
I–XII, pon-pią w godz. 10.00–11.30, 12.00–
16.30, wstęp wolny, GPS: N 50° 38’ 31.631’’,
E 15° 15’ 18.011”  Sklep ﬁrmowy, produkcja
dmuchanego szkła na palniku szklarskim, produkty z dysz borosilikatowych i prętów czeskiej marki SIMAX oraz niemieckiej marki DURAN (po uzgodnieniu tel. zwiedzanie zakładu).

Rautis, a. s., Poniklá 151, tel.: 483 300 036,
736 109 917, www.rautis.cz, I–XII, pon–nie
w godz. 9.00, 11.00, 13.00, 15.00  Zwiedzanie
z przewodnikiem, produkcja dekoracji świątecznych i pustych pereł, możliwość stworzenia pod nadzorem własnego wyrobu w pracowni kreatywności (w godz. 9.00–17.00),
sklep ﬁrmowy.

Huta szkła i minibrowar Novosad &
syn Harrachov s. r. o. Czech Republic,
patrz Atrakcje turystyczne strona 17

Ośrodek wycieczkowy Pěnčín (Fipobex), Pěnčín 60, tel.: 483 368 468, www.
vapen.cz, sklep + IT: pon–sob w godz.
8.00–16.00, zwiedzanie: V–IX, pon–pią
w godz. 9.00–16.00, sob w godz. 9.00–12.00
 Produkcja szlifowanych pereł, sprzedaż
perełek, farma kóz i owiec, zakład produkcji
serów, kolejka wycieczkowa, muzeum rolnic-

twa, pracownia koralików: po rezerwacji
dla min. 5 osob

po rezerwacji
telefonicznej


AAC s. r. o., Železný Brod, ul. Jirchářská
50, tel.: 483 391 633, www.aac-bizuterie.eu,
I–XII, pon–pią w godz. 9.00–17.00, dzieci 6–15
lat 15 CZK, powyżej 15 lat 30 CZK  Produkcja
i sprzedaż nawijanych pereł i biżuterii, możliwość wyprodukowania własnej perły nad
palnikiem.

Atlas – Květoslava Konopková, Zásada 305, tel.: 483 385 402, www.atlas.euroregin.
cz  Wieczorowa biżuteria z pereł, haftowane
torebki, czarna i szklana biżuteria, dekoracje
świąteczne.

Atelier Kamila, Turnov, Rohliny 39, tel.:
481 313 197, 777 937 484, www.atelierkamila.
cz  Szklane ﬁgurki, nawijane perły, dekoracje
świąteczne, biżuteria i szklane kwiaty.

Blažek – Glass Beads s. r. o., Železný Brod, Loužnice 37, tel.: 602 144 596,
483 385 151, www.blazekglassbeads.com
 Prasowanie szklanych pereł na ciepło.

Bursa – ręczna produkcja ze szkła,
Železný Brod, ul. Železná 98, tel.: 483 390 022,
602 214 077, www.bursa.cz-online.com 
Szkło techniczne, klejone, dmuchane, piaskowane i malowane (domowe baniaki, dekoracje
świąteczne, bańki do akupresury, butelki i in.)

Dekor speciál – Jaroslav Brynda &
Petr Šikola, Desná v Jiz. horách, ul. Krkonošská 753, tel.: 777 709 060, www.dekor-glass.
cz  Szkło dmuchane i malowane, dekoracje
świąteczne.

Detesk s. r. o., Železný Brod, ul. Příkrá
401, tel.: 483 391 172, www.detesk.cz, zwiedzanie po rezerwacji tel. dla min. 4 osób, GPS:
N 50° 38’ 10.259” E 15° 15’ 39.009”  Obejrzenie procesu obróbki masy szklanej oraz informacje nt. historii produkcji ze szkła na Ziemi
Železnobrodskiej.

Dostál Josef, Držkov 240, tel.:
483 385 615, 777 339 585, www.dona-glass.
cz  Ręczne malowanie szkła dekoracyjnego.

Glass Beads, s. r. o., Železný Brod,
Pelechov 59, tel.: 483 390 228, 724 034 299,
www.glass-beads.cz  Szkło gniecione, biżuteria szklana, perły woskowe, gniecione, nawijane i szlifowane, „ogniówki“.

Jiroš – výroba černé bižuterie,
Jablonec n. N., Trpasličí 8, tel.: 483 314 545,
blackjet@centrum.cz  Pokaz produkcji czarnej biżuterii.

K + K GLAS, Jablonec n. N., Jižní 251,
tel.: 483 302 222, 483 302 151, 604 467 908,
www.kkglas.euroregin.cz  Ozdoby świąteczne, szkło techniczne i dekoracyjne.

Korálek, Jablonec n. N. – Kokonín,
ul. Maršovická 438, tel.: 483 302 203  Ekspozycja historyczna z możliwością własnej
produkcji. Zabytek techniki Korálek przedstawia historię technologii ręcznej obróbki szkła.
Zabytek techniki objęty ochroną. Zwiedzanie
pokazujące funkcjonalne wyposażenie techniczne pracowni szklarskiej, w tym naczynia
szklarzy, sprzęt do zgniatania i inne przyrządy.
Już 150 lat temu w ten sposób ręcznie produkowano szklane koraliki i gniecione guziki.

Lindner Manfred, Jablonec n. N., ul. Jahodová 212, tel.: 483 302 135  Biżuteria lutowana, wyroby jubilerskie, kamienie naturalne.

Pesničák – pracownia szklarska,
Josefův Důl, tel.: 483 707 375, 723 436 900,
www.glass-pesnicak.cz  Szlifowanie, piaskowanie reklamowe, ﬂakony.

Preisler Michal, Jablonec n. N.,
ul. V. Nezvala 7 a, tel.: 483 316 208, 606 913 586,
www.preisler.ic.cz  Figurki ciągane.

Sdružení J. Podzimek – M. Po-

dzimková, Jablonec n. N., ul. Dlouhá 24,
tel.: 483 313 551, www.popco.cz  Biżuteria,
historyczne wyroby jubilerskie, guziki, ﬂakony,
medaliki.

Huta szkła – Rudolf Baňas, Rádlo 256,
tel.: 483 388 336, 731 118 759 – po angielsku,
www.banasglass.com  Produkcja szkliwa
do topionych plastyk, ręcznej produkcji hutniczej, wzornictwa hutniczego.

Studio szkła – Ladislav Oliva, Železný Brod, Hrubá Horka 90, tel.: 483 389 443,
604 441 960, www.sklo-oliva.czweb.org
 Szklana biżuteria, topione plastyki, mozaika.

Sobotka Karel, Železný Brod, Těpeře
64, tel.: 606 127 236, www.sklenene-foukaneﬁgurky.cz  Pokazy produkcji dmuchanych
ﬁgurek nad palnikiem.

SPIDER GLASS, Frýdlant, Heřmanice 7,
tel.: 482 317 122, www.spiderglass.cz  Produkcja szkła, dekoracje wnętrz na zamówienie,
specjalne wyroby z płaskiego szkła, po wcześniejszym uzgodnieniu można zorganizować
nawet całotygodniowe fachowe zwiedzanie
całego zakładu

Średnia Szkoła Rzemiosł i Usług,
Jablonec n. N., ul. Smetanova 66, tel.:
483 443 111, 724 121 937, www.sosjbc.cz, I–VI,
IX–XII  Figurki, biżuteria, szkło szlifowane
i techniczne, dekoracje świąteczne, ceramika.

Średnia Szkoła Szkła Artystycznego, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
tel.: 483 346 162, www.supss.cz, VI–VIII, wto,
nie w godz. 9.00–17.00 – wystawa szkła.

Średnia Szkoła Szkła Artystycznego, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
tel.: 487 764 965, www.supss.clnet.cz, galeria
i sklep szkolny pon–pią w godz. 7.00–14.30,
tel.: 739 633 703

Suit jewellery, s. r. o., Jablonec n.
N., ul. U Srnčího dolu 11, tel.: 483 306 353,
www.suitjewellery.cz Biżuteria odlewana,
guziki, medaliki, monety, elementy metalowe.
Tylko mniej liczebne grupy!

Šavrdová Jana, Železný Brod,
ul. Stavbařů 315, tel.: 602 479 598,
savrdova.jana@volny.cz  Pokaz produkcji
szklanych kwiatów i ﬁgurek.

ŠENÝR, Jablonec n. N., ul. Pasířská 40,
tel.: 483 711 158, 732 912 658, www.senyr.cz
 Pokazy miękkiego lutowania.

Veselá světýlka – výroba dekorativního skla, Libuše Laurinová, Zásada 345,
tel.: 777 559 338, www.vesela-svetylka.cz
 Produkcja i sprzedaż szkła dekoracyjnego,
świeczników i lamp olejnych.

Veseloušová Věra – grawerowanie
szkła, Železný Brod, ul. Chvalíkovická 719,
tel.: 608 935 700, www.glass.cz/veselous

Vitrum – sklárna Janov, Janov n. N. 49,
tel.: 483 369 999, www.vitrum-sj.cz  Szkło
prasowane, dmuchane, techniczne.

Yani, Zásada 162, tel.: 483 385 170, www.
yani.cz, GPS: N 50° 41’ 49.158” E 15° 16’ 4.945”
 Ręczna produkcja i sprzedaż biżuterii szklanej ze szlifowanych, gniecionych, woskowych
pereł i „rokaili”.

Polska część


Leśna Huta, Szklarska Poręba, ul. Kołłątaja 2, tel.: +48 75 717 23 03, www.lesnahuta.pl,
I–XII, pon–nie w godz. 10.00–18.00, dorośli 4
PLN, dzieci 2 PLN  Pokazy ręcznej produkcji.

Baseny, kąpieliska,
akweny wodne

 Kąpielisko i autokemping Hejnice,
tel.: 482 322 356, 607 217 490, www.mestohejnice.cz, GPS: N 50 52´ 23” E 15 11´ 21”  1 km
od centrum, gastronomia, WC, prysznice.
 Basen Frýdštejn, tel.: 724 210 233,
VI–VIII, w godz. 9.00–21.00
 Basen Hodkovice nad Mohelkou,
tel.: 485 237 077, jaroslav.bretsnajdr@taeu.cz
 Basen Chrastava, tel.: 606 216 558,
VI–VIII, w godz. 10.00–19.00
 Basen Lučany n. N., tel.: 483 300 023,
728 210 519, VI–IX, w godz. 9.00–22.00
 Basen Tanvald, ul. Česká,
tel.: 731 788 150, 483 369 670 – informacja
turystyczna, www.tanvald.cz, VI–VIII, w godz.
10.00–18.00, dorośli 40 CZK, dzieci 20 CZK.
 Basen Sluníčko, Vratislavice n. N., ul. Dřevařská 308, tel.: 482 725 580, www.slunicko.info,
VI–VIII, nie–czw w godz. 9.00–19.00, pią, sob
w godz. 9.00–20.00, GPS: N 50° 44’ 43.95” E 15°
06’ 06.78”  Restauracja, siatkówka plażowa.
 Basen Vápenka, Liberec, ul. Ještědská
555/22, tel.: 482 771 466, www.koupaliste-liberec.cz, VI–VIII, pon–nie w godz. 10.00–18.30,
GPS: N 50° 45’ 18.81” E 15° 02’ 22.70”  Punkt
medyczny, gastronomia, WC, prysznice, basenik dla małych dzieci, nowy plac zabaw, wejście tylko w klasycznych strojach kąpielowych.
 Basen miejski Železný Brod,
tel.: 721 365 964, dorośli 50 CZK, dzieci 30 CZK
 Zjeżdżalnia, restauracja.
 Osada Peklo u Raspenavy, staw Peklo,
www.arteport.com/karolinthal  Woda jest
zabarwiona resztkami niewydobytej borowiny. Dla pieszych najlepszym punktem wyjścia
jest stacja kolejowa Lužec pod Smrkem.
 Zapora Bedřichov, na Czarnej Nysie,
GPS: N 50° 49’ 12.09” E 15° 08’ 10.85”  4 km
od centralnego parkingu w Bedřichovie.
 Zapora Fojtka, http://oldrichov.
czweb.org/obec/krajina/koupani.htm,
GPS: N 50° 49’ 34.85” E 15° 03’ 28.14”
 Pomiędzy miejscowościami Mníšek i Fojtka.
 Zapora Harcov, Liberec,
GPS: N 50° 46’ 15.44” E 15° 4’ 33.96”
 Zapora Mlýnice, http://oldrichov.
czweb.org/obec/krajina/koupani.htm,
GPS: N 50° 50’ 31.48” E 15° 01’ 46.56”
 Leży na początku miejscowości Nová Ves.
 Zapora Mšeno – zapora jablonecka,
GPS: N 50° 44’ 10.15” E 15° 10’ 22.55”  Możliwość
kąpieli, gastronomia, ścieżki rowerowe, jazda
na rolkach, plac zabaw, siatkówka plażowa, w pobliżu miejska hala sportowa, kryty basen pływacki, ośrodek sportu Břízky, ok. 10 minut na piechotę od centrum miasta, www.jablonec.com.
 Kąpielisko naturalne Bedřichov,
na Białej Nysie, w pobliżu centralnego parkingu w Bedřichovie, www.bedrichov.cz
 Kąpielisko naturalne Harrachov
 Kąpielisko naturalne Nové Město
pod Smrkem, www.volny.cz/nmps.sport.
relax, GPS: N 50° 55’ 35.92” E 15° 14’ 24.49”
 Zakwaterowanie w domkach, gastronomia,
w sezonie wypożyczanie rowerów wodnych.
 Ośrodek rekreacji Smědá, Raspenava,
tel.: 721 510 465, www.raspenava.cz, VI–VIII,
pon–nie w godz. 10.00–18.00  Możliwość
uprawiania sportu, gastronomia, noclegi.
 Staw Šolcův rybník, Raspenava – znajduje się niedaleko Raspenavy przy drodze prowadzącej na Oldřichov i Liberec.
 Zbiornik wodny Kristýna, Hrádek
n. N., GPS: N 50° 51’ 37.06” E 14° 49’ 29.75”
 Możliwość kąpania w zalanym kamieniołomie, piaszczyste plaże, kemping.
 Žlutá plovárna, Železný Brod, Malá Skála
– kąpanie w rzece Izerze, www.zlutaplovarna.
cz, GPS: N 50° 38’ 28.478” E 15° 11’ 36.509”

 Centrum sportu i rekreacji, wypożyczalnia
łódek, rowerów, park linowy i. in.

Baseny kryte

 Aquazorbing – Centrum Babylon
Liberec, ul. Nitranská 1, tel.: 485 249 202,
www.BabylonLiberec.cz,
pon–nie w godz. 10.00–20.00, pią w godz.
10.00–23.00, GPS: N 50°45’ 32” E 15° 03’ 08”
 Zespół basenów w gejzerami, wodospadami, kaskadami, zjeżdżalniami i ślizgawkami
dla dzieci, relaks w romantycznych jaskiniach.
Latem otwarty Słoneczny taras.
 Basen pływacki, Liberec, Tržní nám.
1338, tel.: 485 103 010, www.bazen-info.
cz, pon–pią w godz. 9.00–21.45 (VII–VIII,
w godz. 9.00–21.45), sob w godz. 9.00–20.45,
nie w godz. 9.00–18.45  Ośrodek rekreacji
i relaksu oferujący wiele usług (np. kryta zjeżdżalnia o długości 150 m).
 Basen pływacki, Jablonec n. N., ul. Sv.
Čecha 4204, tel.: 483 319 328, www.bazenjbc.
cz, pon w godz. 13.00–21.30, wto–pią w godz.
8.00–21.30, sob w godz. 10.00–21.30, nie
w godz. 10.00–20.00  Basen 25 m, basen
dziecięcy, dzika rzeka, fale, zjeżdżalnia 88 m,
turbo zjeżdżalnia 56 m, jacuzzi, komory parowe, sauna, masaże, solarium, gastronomia,
dostosowanie dla osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich. Wejście na basen
wyłącznie w stroju kąpielowym z przylegającej elastycznej tkaniny!!!¨Latem otwarta
Słoneczna łąka (VI–VIII, pon–nie w godz.
10.00–20.00 przy ładnej pogodzie).

 Basen Gymnázium Tanvald, ul. Školní
305, tel.: 483 394 333, śro–pią w godz. 16.00–
19.00, sob w godz. 8.00–12.00, w pozostałe dni
na zamówienie, VII–VIII nieczynny!
 Centrum sportu i relaksu (Sportovní
a relaxační centrum), Nové Město pod Smrkem, ul. Ludvíkovská 38 (secesyjny budynek
dawnych Łaźni Miejskich), tel.: 776 098 911,
www.volny.cz/nmps.sport.relax, IX–V  Basen pływacki 6×12 m, jacuzzi, sauna, masaże
na zamówienie, aqua aerobik.
 Basen rehabilitacyjny Lázně Libverda, LÁZNĚ LIBVERDA, a. s., przy głównym
deptaku, Lázně Libverda 82, tel.: 482 368 111,
www.lazne-libverda.cz

Część polska
Świeradów-Zdrój

 Dom Kuracyjny BERLINER,
ul. Piłsudskiego 8, tel.:+48 75 78 16 260, I–XII,
pon–nie w godz. 8.00–12.00 i 14.00–20.00,
15 PLN bez ograniczeń
 Dom Kuracyjny Leo, ul. Orzeszkowej 8,
tel.: +48 75 78 20 800, I–XII,
pon–nie w godz. 10.00–22.00, 10 PLN / godz.
 Ośrodek wypoczynkowy Magnolia,
ul. Zdrojowa 9, tel.: +48 75 78 16 278, I–XII,
pon–nie w godz. 10.00–17.00, 10 PLN / godz.
 Hotel Malachit, ul. Kościuszki,
tel.: +48 75 78 16 732, I–XII,
pon–nie w godz. 10.00–19.30, 10 PLN / godz.

Szklarska Poręba

 CRR Krus, ul. Kopernika 14,
tel.: +48 75 71 73 001, www.crrkrus.pl
 Hotel Bornit, ul Mickiewicza 28,
tel.: +48 75 64 72 503, www.bornit-interferie.pl
 Hotel Sasanka, ul. Słowackiego 4,
tel.: +48 75 75 28 000
 MSWiA Olimp, ul. 1 Maja 62,
tel.: +48 75 717 23 42

Sporty wodne – spływy,
narciarstwo wodne,
wypożyczalnie łódek

 Adrenalin Centrum, Liberec 1, Na Bídě
657, tel.: 486 112 250, 603 963 578, 603 989 990

(klienci zagraniczni), www.adrenalin-centrum.
cz  Sprzęt biwakowy, sprzęt wysokogórski,
sprzęt turystyczny, wyposażenie – via ferata,
sprzęt i odzież do sportów wodnych, pontony,
łódki, buty do skakania. Skialpinizm, Telemark,
centrum testowe, rolki.
 Wypożyczalnia łódek Jizera, Žlutá plovárna, Železný Brod, Malá Skála, tel.:
775 580 388, www.zlutaplovarna.cz, V–X,
pon–nie w godz. 9.00–18.00 i po uzgodnieniu
tel. (www.ﬁtklubkolin.cz, VI–IX, spływy po Wełtawie), GPS: N 50° 38’ 28.478” E 15° 11’ 36.509”
 Wypożyczalnia sprzętu sportowego Rafting, Malá Skála, tel.: 605 532 085,
493 571 935, www.severnicechy.info/jizdanaraftech  Na zamówienie. Możliwość spływu
na pontonach po Izerze na odcinku ok. 10 km.
 Spływ po Izerze na pontonach i canoe + wypożyczalnia łódek, Malá Skála
a Liberec, tel.: 603 271 283, www.kostolnik.cz,
www.outdoorakce.wbs.cz, IV–X  Pontony,
canoe, wiosła, kamizelki, kaski, baryłki, pompy
i inne możliwości aktywnego wypoczynku
(quady, painball, zorbing, segway i in.)

DOKĄD
NAD WODĘ

Informacje nt. jakości
wody umieszczane są
na stronach
www.khslbc.cz

 Wodny wyciąg narciarski, Panda
Sport, Stráž pod Ralskem, ul. Máchova 203,
zbiornik wodny Horka, V–IX, tel.: 487 844 762,
739 000 023, www.pandasport.cz  Długość
wyciągu 830 m, do uprawiania narciarstwa
wodnego, wakeboardingu, wakeskatingu
i kneeboardingu.

Wypożyczalnie sprzętu
sportowego

 Activeguide s. r. o., Janov n. N., ul.
Hraničná 1392, tel.: 483 380 796, 603 399 302,
www.activeguide.cz  Canoe – kajaki plastikowe i dmuchane, pontony, oczywiście w pełni wyposażone, kamizelki, neopreny, rowery
i in.
 Ski centrum Adler, s. r. o.,
www.adler-ski.cz patrz strona 5
 Adrenalin Centrum, www.adrenalincentrum.cz patrz Sporty wodne
 Wypożyczalnia quadów, Smržovka,
ul. Rooseweltova 18, tel.: 731 484 710,
www.harleybarmotel.cz
 Wypożyczalnia wrotek i rolek, Liberec, Sportovní areál Vesec, tel.: 607 877 742,
721 220 210, www.levnebrusle.cz  Wypożyczalnia i centrum testowe wrotek i rolek,
butów do skakania i innego sprzętu do sportów letnich (petangue, badminton, fresbee,
discgolf)
 Wypożyczalnia łódek Nisa, baza
na zaporze Kristýna – Hrádek nad Nisou, ul.
Žitavská, tel.: 485 100 500, 777 682 579, www.
pujcovnalodinisa.cz, V, VI, IX, sob–nie w godz.
9.00–18.00, w innych terminach po uzgodnieniu, VII–VIII, pon–nie w godz. 9.00–18.00, GPS:
N 50° 51’ 40.425” E 14° 49’ 21.037”  Wypożyczalnia łódek na trójstyku na rzece Nysie.
 Wypożyczalnia pojazdów
dwukołowych Segway, tel.: 777 069 941,
www.segway-liberec.cz
 Spływy po Izerze + wypożyczalnia
łódek, www.kostolnik.cz Patrz Sporty wodne

Zbiorniki wodne
„Souš“ i „Josefův
Důl“ stanowią źródło
wody pitnej. Kąpanie
wzbronione!
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część czeska

Uzdrowiska Gór Izerskich

Uzdrowisko Libverda 

 UZDROWISKO LIBVERDA I JEGO OKOLICE
Dla osób poszukujących prawdziwej perły Gór Izerskich mamy
zaproszenie do miejscowości oddalonej o ok. 30 km na północny
wschód od Liberca. Pośród miast
Hejnice i Nové Město pod Smrkem,
na malowniczym terenie u północnych podnóży Gór Izerskich,
leży miejscowość uzdrowiskowa
Lázně Libverda. To niewielkie
uzdrowisko otoczone mieszanymi
lasami, które wraz z podgórskim
położeniem tworzą jego klimatyczny charakter. Malownicza kotlina,
w której miejscowość ta się znajduje, otoczona jest majestatycznym
masywem góry Smrk, najwyższego szczytu czeskiej części Gór
Izerskich. Legenda mówi, że źródła
libverdzkie odkrył kogut pewnego
leśniczego, który mieszkał w tych
okolicach, udostępniając pieszym
strażnikom granic miejsce do wypoczynku po męczącym patrolowaniu i częstując ich jedzeniem.
Pierwsza pisemna wzmianka
nt. miejscowości pochodzi z 1381
roku, gdy nosiła ona nazwę Lybenwerde. Założycielem obecnego uzdrowiska był Krystian Filip,
hrabia Glam-Gallas, właściciel
posiadłości frydlantckiej.
Historycznym źródłem mineralnym jest Christiansbrunnen
– Kristiánův pramen (Źródło Krystiana), znajdujące się w pijalni
bezpośrednio na deptaku uzdrowiskowym w Libverdzie. Jego
woda mineralna jest hipotonicz-

na ze zwiększoną zawartością
kwasu krzemowego. Źródło to
zostało później uzupełnione kolejnymi źrodłami - Marii, Vileminy,
Eduarda, Joseﬁny i Huberta (dziś
zaślepione), wszystkie znajdują
się w pobliżu uzdrowiskowego
deptaku.
Spółka LÁZNĚ LIBVERDA, a. s., Lázně Libverda 82, tel.:
482 368 111, info@lazne-libverda.
cz, www.lazne-libverda.cz. Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu
chorób serca i układu krążenia,
narządów ruchu, chorób degeneratywnych oraz rekonwalescencji
po operacjach ortopedycznych.
Warto pozwolić sobie na rozpieszczanie swojego ciała oraz
przywrócenie mu zdrowia i witalności w pięknym otoczeniu
pełnym przyrody i czystego górskiego powietrza. Lázně Libverda mają w ofercie wiele różnych
pobytów tygodniowych, relaksacyjnych i weekendowych, zakwaterowanie w hotelach, możliwość
zamówienia zabiegów, sauny i jacuzzi, usługi ﬁtness i inne.
Restauracja Obří sud,
Lázně Libverda 186, tel.:
482 322 714, nulicek@obrisud.cz,
www.obrisud.cz, IV–IX, wt–nie
9.00–22.00, XI–III, wt–nie 11.00–
18.00. Obří sud to istny unikat.
To restauracja w kształcie beczki
całej z drewna. Spacerując można
tu wstąpić na obiad, po drodze
podziwiając piękne widoki na ko-

 Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Hejnice
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Restauracja Obří sud 

tlinę, w której leży Libverda oraz
panoramiczne uroki gór.
Kościół pw. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny
i Międzynarodowe Centrum
Odnowy Duchowej – Hejnice,
Klášterní 1, tel.: 482 360 211, mcdo@
mcdo.cz, www.mcdo.cz. Kościół
pw. Nawiedzenia NMP to bardzo
znane miejsce pielgrzymkowe. Izerskie grzbiety górskie majestatycznie wznoszą się nad bazyliką, tworząc cudowną scenerię. Ze względu
na doskonałą akustykę i piękną
atmosferę w kościele organizowanych jest wiele koncertów muzyki
organowej i sakralnej. Do bazyliki
należy dawny klasztor franciszkanów, który został w 2000 roku
wyremontowany i dziś mieści się
w nim Międzynarodowe Centrum
Odnowy Duchowej (Mezinárodní
centrum duchovní obnovy). Oferuje zakwaterowanie i wypoczynek.
Zrelaksować się można w kilku
świetlicach, refektarzach i małej sali
gimnastycznej. Dogodnym miejscem do wypoczynku i medytowania na świeżym powietrzu jest duży
ogród przyklasztorny, wewnętrzny
dziedziniec, południowy ogródek,
ambity (korytarz krzyżowy) oraz
brzeg meandru rzeki Smědá opływającej urwisko skalne przy obiekcie kościoła. Uzupełnia to również
oferta sali wykładowej mieszczącej
się na poddaszu, wyposażonej
w odpowiedni sprzęt. Organizowane są tu wystawy w sali wysta-

 Uzdrowisko Libverda

wowej klasztoru, wycieczki – zwiedzanie bazyliki z przewodnikiem
w języku czeskim i niemieckim.
Schronisko górskie Smědava, Bílý Potok nr 163, tel.:
482 322 262. To budynek stojący
w osamotnieniu na północnowschodnim zboczu wznoszącym
się nad Izerą. Pierwszy obiekt stał
tu już w 1814 roku, nowszy budynek zbudowano w 1841 roku. Należała do niego również strażnica
celników. W 1932 roku spłonął.
Pożar w 1969 roku strawił również
piękny pałacyk myśliwski ClamGallasów pochodzący z 1910
roku. Współczesne schronisko
Smědava, zbudowane w 1935
roku na skrzyżowaniu szlaków
turystycznych, to ulubione miejsce turystów, którzy mogą tu coś
zjeść i wypocząć. Zimą Smědava
jest ostatnim punktem, do którego odśnieżane są drogi prowadzące od Hejnic. Kilkukrotnie
w ciągu dnia dojeżdża tu autobus,
latem turystyczny, zimą skibus.
Smrk (1 124 m n. p. m.), najwyższy szczyt czeskiej części Gór
Izerskich. Od 2003 roku szczyci się
nową, dostępną przez cały rok,
wieżą widokową. Metalowa wieża widokowa o wysokości 20 m
zastąpiła dawną drewnianą wieżę
pochodzącą z 1892 roku, która
stała tu ponad 50 lat. Po wybudowaniu wieży widokowej Smrk stał
się bardzo atrakcyjnym miejscem
dla turystów z kraju i z zagranicy.

Schronisko górskie Smědava 

 ŚWIERADÓWZDRÓJ I JEGO ZABYTKI
Świeradów-Zdrój jest znany
i uznawany jako jedna z najpiękniejszych miejscowości uzd ro w isko w o - t u r y s t yc z nyc h
w Polsce. Położony jest w dolinie
rzeki Kwisy, otulonej szczytami
Gór Izerskich. Rozciąga się pomiędzy grzbietami Wysokim
i Kamienickim, na wysokości
450–650 m n. p. m., w tak zwanym Obniżeniu Świeradowskim.
Początki miasta sięgają XVIII w.
Z tego okresu zachowało się
w mieście wiele perełek architektonicznych, w niektórych z nich
dziś prowadzone są obiekty
hotelowo-gastronomiczne.
Będąc w ŚwieradowieZdroju warto wybrać się
przede wszystkim do:
Domu Zdrojowego, położonego na pn.-wsch. Podnóżu
Stogu Izerskiego, który powstał
w miejscu poprzedniego „Domu
Źródlanego” z 1781 r., zniszczonego w czasie pożaru 14 grudnia 1895 r. Szybko odbudowany
przez Schaﬀgotschów, na podstawie projektu wrocławskiego architekta Grossera, w 1899

 Czarci Młyn

r. przyjął pierwszych kuracjuszy.
Atrakcyjność budynku podnosi najdłuższą na Dolnym Śląsku
modrzewiową Hala Spacerowa
o długości 80 m, z piękną roślinną
polichromią i witrażami oraz herbem rodziny von Schaﬀgotsch
nad sceną, stanowiąca obecnie
jedną z głównych atrakcji Świeradowa-Zdroju. Przy wejściu głównym do Hali Spacerowej znajduje
się źródło wody pitnej (szczawy
radonowo–żelaziste).
Rezydencji
Marzenie,
wspaniałej willi krajobrazowo
łączącej stylową architekturę modernizmu z dzikim parkiem pejzażowym. Rezydencja powstała
w 1901 r. z funduszu przemysłowca i racjonalizatora techniki Juliusza Pintscha z Berlina. W architekturze budynku widoczne jest
zastosowanie popularnego pod
koniec XIX w. tzw. stylu „szwajcarskiego”, stosowanego głównie w dworach wiejskich, pałacach, pensjonatach i hotelach
uzdrowiskowo-górskich.
Kościoła pod wezwaniem
Św. Józefa wybudowanego
w roku 1899 jako prywatny ko-

Schronisko na Stogu Izerskim 

ściół dla katolickich właścicieli
ówczesnego Świeradowa-Zdroju,
rodu Schaﬀgotschów oraz ich
służby. Nad całością prac czuwał
wrocławski architekt Grosser.
Pierwotnie trzyprzęsłowy z wieloboczną absydą, został utrzymany w stylu neogotyckim, zgodnie
z modnym pod koniec XIX wieku
historycyzmem.
Zakładu Kuracji Borowinowej, obiekt powstał w lipcu
1904 r. i wybudowany był według najnowocześniejszych standardów światowych. Łazienki
Marii, jak go wówczas nazwano,
posiadał 12 kabin do kąpieli całkowitych, 2 kabiny do kąpieli częściowych, poczekalnię oraz miejsce do wypoczynku. Borowinę
dostarczano ze złóż położonych
na Hali Izerskiej. Obecnie zakład
oferuje w dalszym ciągu kuracjuszom zabiegi oparte w głównej
mierze na tutejszej borowinie.
Czarciego Młyna w Czerniawie-Zdroju, który powstał
ok. roku 1890. Jego podstawowe wyposażenie jest oryginalne
i pochodzi z okresu budowy. Maszyny i urządzenia, funkcjonujące

 Kościół pw Św. Józefa

do dziś, są typowe dla wyposażenia młynów gospodarczych
z przełomu XIX/XX w., budowanych w tzw. systemie amerykańskim, w którym transport zboża
był całkowicie zmechanizowany.
Dziś w „Czarcim Młynie” zmęczony podróżny może zasiąść
i ogrzać zmarznięte kości przy
100–letnim piecu chlebowym,
zjeść chleb wypiekany sposobem
naszych pradziadków oraz zabrać
ze sobą świeżo zmieloną mąkę,
aby móc wspominać w domu
tajemniczą atmosferę „Czarciego
Młyna”.
Schroniska na Stogu
Izerskim, powstałego w 1924
r. z inicjatywy rodziny Schaﬀgotschów, dzięki Sekcji Miejskiej
Związku Karkonoskiego oraz
dr Josefa Siebelta, ówczesnego lekarza uzdrowiskowego.
Schronisko wybudowane zostało w charakterystycznym stylu
śląsko-łużyckim poniżej szczytu
(1 107 m n. p. m.), oddane zostało
do użytku 24 października 1924
r. w dalszym ciągu prowadzi swoja turystyczną działalność.
zdjęcia: Wiesław Biernat

Uzdrowiska Gór Izerskich

część polska
Dom Zdrojowy 

Rezydencja Marzenie 
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SPORT I RELAKS

Ośrodki sportu / wybrane
Ziemia Frydlantcka

 Ośrodek TJ Slovan Frýdlant,
tel.: 608 312 198
 Ośrodek sportu TC HORNETS,
Raspenava, Luční 73, tel.: 777 668 469,
www.tenisovyklub.cz

Liberec

 A – Styl, Jeronýmova 570, na terenie
Tipsport Areny, tel.: 732 619 666, 488 048 119,
www.astyl.cz
 Akademickie Centrum Sportu,
Uniwersytet Techniczny, tel.: 485 355 122,
485 353 139, www.fp.tul.cz
 Płaski tor, Letná ul., tel.: 485 123 086
 Ośrodek sportu Na Rozcestí,
Vratislavice n. N., tel.: 731 547 991,
www.vratislavicehriste.cz
 Tipsport arena, Jeronýmova 570/22,
tel.: 800 800 007, 488 048 121,
www.tipsportarena.cz
 TJ Lokomotiva, tel.: 485 110 046,
606 741 588, www.tj-loko-liberec.cz

Jablonec nad Nisou

 Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o., tel.:
483 318 948, 773 336 771, www.sportjablonec.cz
1) Ośrodek sportu Střelnice,
tel.: 773 336 773,  Stadion
lekkoatletyczny, CORNY arena
lekkoatletyczna, CHANCE arena.
2) CORNY hala miejska,
tel.: 483 368 740, 773 336 774
3) Ośrodek aktywnego spędzania
wolnego czasu – Čelakovského,
tel.: 773 336 773  Nowość – trasa na rolki
(1 km) – cały dzień, wstęp bezpłatny.
 Sokolovna, tel.: 604 647 315,
www.sokol.jablonec.org
 TSC Břízky, Průběžná 22, tel.: 483 737 241,
603 521 925, hotel@brizky.cz, www.brizky.cz

Pozostałe

 Ośrodek sportu Janovská sokolovna, Janov n. N. 504, tel.: 604 659 817,
739 057 898, www.janovskaops.net
 Hala sportowa i siłownia Smržovka,
tel.: 728 605 688, horejsovi@volny.cz
 Hala sportowa w Hucie Szkła
na Izerce, tel.: 483 384 985, 602 313 425,
www.dudovi.cz
 Ośrodek sportu i autokemping Tanvaldská kotlina, Tanvald, tel.: 483 311 928,
728 557 367, kotlina@tanvald.cz
 Centrum informacji i sportu
dla zdrowia, Tanvald, tel.: 602 259 965,
602 868 905, www.ﬁtklubkolin.cz
 Hala sportowa, Tanvald,
tel.: 483 394 690, www.zstanvald-sportovni.cz

Polska część
Świeradów-Zdrój

 Stadion Miejski, tel.: +48 75 71 36 482
 Miejski Zespól Szkół,
tel.: +48 75 7816 373, po uzgodnieniu
 Hotel Malachit, tel.: +48 75 78 16 732

Tenis, squash, ricochet
Liberec

 Liberecki Klub Tenisa, Fibichova 929/6,
tel.: 482 710 357, www.ltkliberec.cz
 Squashcentrum Vratislavice,
tel.: 721 849 070, www.sqc.cz
 Tenis Rochlice, Na Žižkově 1080/40 a,
tel.: 485 135 525, www.tenisrochlice-liberec.cz
 Hala tenisowa – Hotel Orion,
tel.: 482 751 070, www.hotel-orion.liberec.com
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 Korty tenisowe, Na Perštýně,
tel.: 485 105 473
 Korty tenisowe, TU, tel.: 485 353 139,
http://asc.tul.cz, www.fp.tul.cz
 Korty tenisowe, tel.: 776 078 120,
www.tenis-start.cz
 Ośrodek tenisa Nová Ruda,
tel.: 775 669 920  Softtenis.
 Ośrodek tenisa Pavlovice – U Boba,
tel.: 605 200 058
 Tipsport arena, tel.: 731 547 896,
800 800 007, www.tipsportarena.cz
 SP Dobiášova, tel.: 777 073 836,
www.dobiasova.cz

Ziemia Frydlantcka

 Korty tenisowe – LÁZNĚ LIBVERDA,
a. s., tel.: 482 368 111, www.lazne-libverda.cz
 Korty tenisowe Raspenava, Sportovní
areál TC Hornets, viz. Ośrodki sportu
 Klub tenisa Frýdlant, tel.: 777 312 171,
www.tenisfrydlant.com

Jablonec nad Nisou

 Hala dmuchana ČLTK, Proseč,
tel.: 483 710 484, 777 736 980, 776 255 795,
www.cltkjbc.cz
 TSC Břízky, patrz Ośrodki sportu, Golf

Pozostałe

 Korty tenisowe Bedřichov,
tel.: 483 380 034, www.bedrichov.cz
 Korty tenisowe Dolní Smržovka,
tel.: 608 754 659
 Ośrodek tenisa Výšina TJ Jiskra,
Tanvald, tel.: 606 864 445

Polska część
Świeradów-Zdrój

 Stadion Miejski, tel.: +48 75 71 36 482

Bowling
Liberec

 Bowling – Centrum Babylon Liberec, tel.: 485 249 202, www.BabylonLiberec.cz
 Tipsport arena, tel.: 489 201 301,
www.bowlingliberec.cz, www.tipsportarena.cz
 HP Bowling, s. r. o., tel.: 731 284 574,
www.hpbowling.cz

Jablonec nad Nisou

 Bowling live club, tel.: 483 345 175,
www.bowlingjablonec.cz
 Fun centrum Zlatý Jelen, tel.:
606 203 465, www.zlatyjelen-funcentrum.cz
 Sport bar Oáza, tel.: 775 242 794,
bowling.oaza@email.cz

Pozostałe

 Bowling club & bar, Frýdlant,
tel.: 773 685 885, www.bowling-frydlant.cz
 Bowling Black Bowl, Bedřichov, tel.:
603 854 921, 483 380 212, www.blackbowl.cz
 Bowling restaurace UKO, Bedřichov,
tel.: 602 438 579, 483 306 057,
www.restaurace-uko.cz
 Bar & Bowling Konírna, Josefův Důl,
tel.: 602 322 487, 483 300 598 (po godz. 14.00)
 Excalibur Bowling – salon gier,
Smržovka, tel.: 777 718 818
 Hotel Příchovice, bowling,
tel.: 483 399 666, 736 666 600,
www.hotelprichovice.cz
 Bowling restauracja Beseda,
Rychnov u Jablonce n. N., tel.: 483 388 020,
603 251 809, www.besedabowling.cz

Polska część
Świeradów Zdrój

 Bowling club – kręgielnia,
tel.: +48 75 78 17 582

Golf

 Golf Club Ještěd, Český Dub, tel.:
485 163 478, 604 247 053, www.golfjested.cz
 Golf Club Liberec, Machnín, tel.:
482 772 711, 602 282 208, www. gc-liberec.cz
 Indoor Golfcentrum Liberec,
tel.: 485 104 824, www.golfcentrumliberec.cz
 Minigolf Bergmanová, Příchovice 227,
tel.: 602 142 104, 483 399 243
 Mini Indoor Golf Centrum Babylon
– Symulator gry w golfa, tel.: 485 249 649,
www.BabylonLiberec.cz
 Minigolf hotel Avicenum,
Horní Lučany 33, tel.: 483 714 714, 607 212 716
 Minigolf – przy pensjonacie
Bobovka, Tanvald, tel.: 732 745 291,
minigolf@tjsebatanvald.cz
 Minigolf u Penzionu Maják, Nová Ves
n. N., tel.: 602 494 929, www.pension-majak.cz
 Minigolf LÁZNĚ LIBVERDA, a. s.,
tel.: 482 368 111, www.lazne-libverda.cz
 TSC Břízky, patrz Ośrodki sportu
 Ypsilon golf Liberec, Mníšek – Fojtka,
tel.: 485 146 616, 731 547 847, www.golf.cz

Konie, jeździectwo
Część czeska

 Farma Vysoká, Chrastava, tel.:
488 881 024, 602 336 911, www.farmavysoka.cz
 Farma Bulovka, tel.: 482 313 984,
728 042 198, www.farma-bulovka.estranky.cz
 Ludvíkov Horses & Holiday, Ludvíkov,
Gideon Manders & Hefziba Lindeman,
tel.: 482 325 610, www.ludvikovcz.com
 Pensjonat Hlaváč, Ves u Frýdlantu, tel.:
482 345 062, 606 327 664, www.frydlantsko.cz
 Pensjonat Selský dvůr, Raspenava,
tel.: 482 319 220, 482 319 347, 606 913 163,
www.selskydvur.onas.cz
 Klub jeździecki Šimonovice,
tel.: 790 375 323, www.jksimonovice.blog.cz
 Stowarzyszenie społeczne Svítání
Jablonec n. N. – ﬁlia Jízdárna JK Sever,
Liberec, tel.: 608 537 513, www.os-svitani.cz
 Stajnia Prašný dvůr, Liberec,
tel.: 482 732 028, 603 711 651,
www.prasnydvur.blog.cz
 Dřevona, Janov n. N., tel.: 732 942 776,
www.aa.cz/drevona
 Farma VYŠEHRAD, Janov n. N.,
tel.: 483 380 201, www.volny.cz/farmavysehrad
 Schronisko Prezidentská chata,
Bedřichov 524, tel.: 724 301 486, 602 949 559,
www.prezidentska.cz
 Pensjonat i ranczo U Potoka, Lučany
n. N. 454, tel.: 607 611 611, www.upotoka.cz
 Ranczo pod Štěpánkou, Příchovice,
tel.: 732 600 682, www.rancpodstepankou.cz
 Stajnie Aneta, Smržovka, tel.:
603 301 893, 483 381 553, r.zelnicek@seznam.cz

Polska część

 Osada Jeździecka Bata, Barbara,
Edyta i Tadeusz Głęboccy, Szklarska Poręba,
ul. Wolności 19, tel.: +48 75 717 32 34,
+48 603 356 844, +48 603 554 717,
osadabata@wp.pl, www.agroturystyka.ig.pl
 Mularczyk Zygmunt, Złotniki Lubańskie, Zacisze 30, tel.: +48 75 78 13 299

Bryczki i sanie

 Bryczki i sanie, Burawski Mariusz,
tel.: +48 606 523 283
 Bryczki i sanie, Poniatowski Dariusz,
tel.: +48 75 78 16 529
 Bryczki i sanie, Stankiewicz Andrzej,
tel.: +48 75 78 16 993

Wspinaczka skałkowa –
wypoczynek z adrenaliną
Skały granitowe na północnych zboczach Gór
Izerskich (Zvon, Viničná plotna, Nos itd.). Pozwolenie
na wspinaczkę mają wyłącznie członkowie związku
Český horolezecký svaz! Należy przestrzegać zasad
ochrony obowiązującej na terenie Narodowego Rezerwatu Przyrody Jizerskohorské bučiny!

Ziemia Frydlantcka

 Ściany treningowe Hejnice – ściana
wspinaczkowa w sali gimnastycznej SP,
tel.: 724 517 547, http://horohejnice.webzdarma.cz,
ściana w plenerze na terenie prywatnym p. Melichara, Hejnice 37, tel.: 603 861 410, I–XII  Velký
převis (Duży nawis), długość 8 m, kąt 450. Trasy dla
zaawansowanych, jak i początkujących i dzieci.

Jablonec n. N. i okolice

 Tor bobslejowy, Janov n. N., ul. Hraničná,
tel.: 777 101 359, www.bobovadrahajanov.cz
 długość toru 1 170 m, różnica wysokości 78 m,
karuzela-ślimak 450 st., 22 zakrętów, gastronomia.
 Park linowy König, Nová Ves n. N., ﬁrma
SIDMIR, centrum gminy (za Urzędem Gminy, wyjątkowy i jedyny w ramach całego regionu, tel.:
774 170 540, 604 103 975, www.park-koenig.cz,
IV–IX, pon–nie w godz. 10.00–19.00, w razie złej
pogody po uzgodnieniu tel., 250 CZK, zniżki na bilety rodzinne  Park o powierzchni 2 000 m2, 13
kolejek o łącznej długości 333 m, przeszkody i atrakcje linowe.
 Niskie liny, ściana wspinaczkowa dla dzieci, Jablonec n. N., DDM Vikýř, ul Podhorská 49,
tel.: 483 711 725
 Skate park, Jablonec n. N., ul. Sv. Čecha 4204,
tel.: 483 312 311, 483 319 328, godz. 11.00–18.00,
w innym terminie po uzgodnieniu tel.  Ściana
wspinaczkowa.

Liberec

 Aquazorbing – Centrum Babylon Liberec, ul. Nitranská 1, tel.: 485 249 407, touristservice@centrumbabylon.cz, www.BabylonLiberec.cz,

I–XII, pon–nie, należy zamówić z wyprzedzeniem
 Aquazorbing w cenie biletu do Aquaparku, wyjątkowa i bezpieczna rozrywka w wodzie, adrenalina sięga apogeum.
 Baraka Paragliding s. r. o., ul. Dělostřelecká 1124/1, tel.: 776 681 197, pgbaraka@pgbaraka.cz,
www.pgbaraka.cz  Loty tandemowe z grzbietu
Ještědský hřeben, oferta dla szerokiego grona odbiorców, kursy paralotniarstwa, jednodniowe mini
kursy zapoznawcze dotyczące aktywnego wypoczynku, zajęcia w języku czeskim, angielskim, IT.
 Hala TU Liberec, ul. Na Bohdalci 715 – w weekendy, duża hala, siłownia
tel.: 485 355 122,139, 606 602 829, Dubový vrch
714 – tenis halowy i plenerowy, korty, piłka nożna,
boisko, siatkówka plażowa (lato), centrum linowe.
 Ściana wspinaczkowa ŠUTR, Liberec,
ul. Hrazená 470, tel.: 480 002 632, info@sutr.cz,
www.sutr.cz
 Jiří Stolín, Xtreme Sports, ul. Soukenická
740/7, tel.: 607 232 070, bungyjump@seznam.cz,
www.bungyjump.cz  Bungee jumping – skoki
z najwyższego czeskiego mostu, katapultaż, aerotrim, zorbing, itd.
 Strzelnica laserowa – Centrum Babylon
Liberec, ul. Nitranská 1, tel.: 485 249 669, touristservice@centrumbabylon.cz, www.BabylonLiberec.cz, I–XII, pon–nie w godz. 10.00–20.00, 20 CZK /
10 minut gry  Lasershot – symulacja dokładności
strzelania, polowanie na dzikie kaczki lub dziki, ruchome tarcze. Możliwość zorganizowania turnieju.
 Paintball Liberec, ul. Kašparova 482/6,
tel.: 777 975 699, paintball@bojovat.cz,
www.bojovat.cz
 SK Ještěd, ul. Hodkovická 981/42, Liberec
6 8/31, tel.: 485 105 716, 739 059 668.

Okolice Tanvaldu,
Kořenova i Harrachova

 Hala sportowa w Hucie Szkła na Jizerce,
patrz Ośrodki sportu
 Centrum linowe Proud Harrachov,
tel.: 603 777 255, info@verticalpark.cz, www.verticalpark.cz  Teren centrum linowego – gigan-

tyczna huśtawka, ściana wspinaczkowa, trampolina bungee.
 Tor motocrossowy Tanvald,
tel.: 728 761 585 (motoklub Jiřetín p. Bukovou),
możliwość wynajęcia toru po uzgodnieniu
telefonicznym.
 Loty tandemowe, tel.: 602 439 889, www.
tandemcentrum.cz  Loty tandemowe i widokowe nad Černą Studnicą, regionem Maloskalsko,
Tanvaldsko i Czeskim Rajem. Zostań turystą przestrzeni powietrznej i zadzwoń do swojego pilota.

SPORT I RELAKS

Pozostałe

 Centrum linowe Sundisk, Žlutá plovárna, Železný Brod, Malá Skála, tel.: 775 580 388,
info@lcmalaskala.cz, www.lcmalaskala.cz, V–X,
pon–nie w godz. 9.00–18.00 i po uzgodnieniu tel.,
GPS: N 50° 38’ 28.478” E 15° 11’ 36.509”  23 przeszkody, przeskok na tram z 8 metrów, kolejka linowa
o długości 82 m.

Część polska

 Ośrodek Wysokościowy Quasar Krucze
Skały, Szklarska Poręba, dojście od ul. Mickiewicza, tel.: +48 503 158 607, +48 601 665 226, kontakt@quasar.net.pl, www.qasar.net.pl  Zabezpieczone trasy wspinaczkowe, wiszące mosty linowe
pomiędzy skałami, zjazd tyrolski po linie – 75 m.
 Trolandia – park linowy, Szklarska Poręba, ul. Obrońców Pokoju, tel.: +48 661 222 155,
maciej.wojtuszek@limon.com.pl

 OŚRODEK SPORTU JEŠTĚD

Godziny otwarcia
 V–VI, sob–nie
w godz. 9.00–17.00
 VII–VIII, pon–nie
w godz. 9.00–17.00
 IX, sob–nie
w godz. 9.00–17.00
(jazda co pół godziny,
przerwa obiadowa 11.30–12.30)

Ještěd

Oferta ski areál Ještěd w sezonie letnim
 Przejazdy najnowocześniejszą 4osobową kolejką linową
Skalka
 Przewożenie rowerów kolejką linową gratis
 Bike park
 Szlaki rowerowe i turystyczne
 Wypożyczalnia i punkt napraw rowerów
 Wypożyczalnia terenowych hulajnog
 Plac zabaw i gastronomia bezpośrednio przy stacji

ośrodek sportu

Ośrodek rekreacji i sportu Vesec,
RASAV
 Wyjątkowy ośrodek do aktywnego
spędzania wolnego czasu
 Trasy na rolki dla początkujących
i zaawansowanych
 Wypożyczalnia rolek i akcesoriów
 Punkt wejścia na szlaki turystyczne
i rowerowe
 Bezpłatny parking
 Ogranizacja imprez sportowych
i kulturalnych
 Gastronomia
 Sanitariaty dostosowane dla osob
niepełnosprawnych

Sportovní areál Ještěd, a. s.
Jablonecká 41/27; 460 01 Liberec 5
infolinia: 737 222 499
info@skijested.cz; www.skijested.cz
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Kierunkowy na Czechy: +420, Kierunkowy na Polskę: +48

Punkt Informacji Turystycznej Bedřichov
468 12 Bedřichov 218
tel.: +420 483 380 034, infocentrum@bedrichov.cz
www.bedrichov.cz, www.jizerskaops.cz
INFO Desná v Jizerských horách
468 61 Desná v Jizerských horách, Riedlova vila, Krkonošská 120
tel.: +420 483 383 019, +420 737 248 434
desenske.noviny@seznam.cz, www.mesto-desna.cz
Miejskie Biuro Informacji Turystycznej Frýdlant
464 13 Frýdlant, náměstí T. G. Masaryka 37 (budynek ratusza)
tel.: +420 482 464 013, mic@mesto-frydlant.cz, www.mesto-frydlant.cz
Punkt Informacji Turystycznej Hejnice
463 62 Hejnice, Klášterní 87
tel.: +420 482 322 276, foto.spetlik@centrum.cz, www.mestohejnice.cz
Jabloneckie Centrum Kultuty i Informacji
466 01 Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 3100/19
tel.: +420 774 667 677, info@jablonec.com, www.jablonec.com
Punkt Informacji Turystycznej Josefův Důl
468 44 Dolní Maxov 218, tel.: +420 483 381 110, +420 602 656 878
infocentrum@josefuvdul.cz, www.josefuvdul.cz
Punkt Informacji Turystycznej Jizerky pro Vás
468 49 Kořenov 480 (budynek Hotelu Motorest)
tel.: +420 725 805 266, ic@jizerkyprovas.cz, www.jizerkyprovas.cz
Punkt Informacji Turystycznej Lázně Libverda
463 62 Hejnice, Lázně Libverda 17
tel.: +420 482 322 457, infocentrum@laznelibverda.cz, www.laznelibverda.cz
Miejskie Biuro Informacji Turystycznej Liberec
460 59 Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1
tel.: +420 485 101 709, mic@infolbc.cz, www.infolbc.cz
Punkt Informacji Turystycznej Liberec
460 08 Liberec, Ještědská 479
tel.: +420 721 686 394, +420 603 328 699, tic@kallib.cz, infojested@seznam.cz
Tourist Service Centrum Babylon Liberec
460 12 Liberec, Nitranská 1, tel.: +420 485 249 202
touristservice@centrumbabylon.cz, www.BabylonLiberec.cz
Koleje Czeskie ČD centrum Liberec
460 02 Liberec, ČD, Nákladní 344
informacja tel.: +420 972 365 401–2, kassa międzynarodowa, tel.: +420 972 365 527
lbc@cdcentrum.cd.cz, www.cd.cz
Miejskie Biuro Informacji Turystycznej Rychnov u Jablonce n. N.
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, Květinová 498, tel.: +420 720 402 284
knihovna@rychnovjbc.cz, www.rychnovjbc.cz

Biblioteka Miejska, Centrum Informacji Smržovka
468 51 Smržovka, nám. T. G. Masaryka 638
tel.: +420 483 382 286, +420 720 513 147
info.smrzovka@tiscali.cz, www.smrzovka.cz
Punkt Informacji Turystycznej Tanvald
468 41 Tanvald, Krkonošská 629
tel.: +420 483 369 670–1, infocentrum@tanvald.cz, www.tanvald.cz
Pozostałe:
Punkt Informacji Turystycznej Železný Brod
468 22 Železný Brod, nám. 3. května 37
tel.: +420 484 353 333, +420 722 793 091, info@zelbrod.cz, www.zeleznybrod.cz
Punkt Informacji Turystycznej Harrachov
512 46 Harrachov, Centrum 150
tel.: +420 481 529 600, +420 603 961 370, tic@harr.cz, www.harr.cz
GOPR – Horská služba Jizerské hory
468 12 Bedřichov 277
tel.: +420 483 380 073
Zintegrowany system ratownictwa: tel.: 112

Polska część
Punkt Informacji Turystycznej Mirsk
59-630 Mirsk, Plac Wolności 39
tel.: +48 75 64 70 468, it@mirsk.pl, www.mirsk.pl
Stacja Turystyczna Orle
58-580 Szklarska Poręba – Jakuszyce, Orle skc. Poczt. 140
tel.: +420 607 920 541, orle@orleizerskie.biz, www.orleizerskie.biz
Informacja Turystyczna Miasta Piechowice (przy POK)
Piechowice, ul. Żymierskiego 53, tel.: +48 75 76 17 201,
informacja@piechowice.pl, www.piechowice.pl
Informacja Turystyczna Stara Kamienica
58-512 Stara Kamienica
tel.: +48 75 75 14 107, it@starakamienica.pl, www.starakamienica.pl
Punkt Informacji Turystycznej Szklarska Poręba
58-580 Szklarska Poręba, ul. Jedności Narodowej 1a
tel.: +48 75 75 47 740, it@szklarskaporba.pl, www.szklarskaporeba.pl
Miejskie Biuro Informacji Turystycznej Świeradów-Zdrój
59-850 Świeradów-Zdrój, ul. Zdrojowa 10
tel.: +48 75 78 16 350, it@swieradowzdroj.pl, www.swieradowzdroj.pl
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