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Jablonec nad Nisou – město skla a bižuterie
Jablonec nad Nysą – miasto szkła i biżuterii



N I S A N K A
nadmořská výška 676 m
Novoveský hřeben
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Telekomunikační věž na Novoveském vrchu vyprojektovaná architektem Ivanem Vorlem slouží 
zároveň jako rozhledna. Po mnoha desetiletích, v roce 2006, tak vyrostla nová rozhledna  
na Jablonecku. Věž je vysoká 35 m, ochoz se nachází ve výšce rovných 700 metrů nad 
mořem. Nosnou konstrukci tvoří trubkový stožár, který je obtočen výstupovým schodištěm. 
Spodní zděná část je obložena kamenem. 

Wieża telekomunikacyjna na szczycie Novovesky vrch zaprojektowana przez architekta Ivana 
Vorla jest jednocześnie wieżą widokową. Wybudowana została w 2006 roku jako pierwsza 
od kilkudziesięciu lat wieża wzniesiona w okolicy Jablonca. Ma 35 m wysokości, taras  
widokowy znajduje się na wysokości dokładnie 700 m n.p.m. Konstrukcję nośną stanowi  
rurowy maszt, który otoczony jest schodami. Dolna, murowana część obłożona została  
kamieniami. 



Č E R N Á  
S T U D N I C E
nadmořská výška 869 m
Černostudniční hřeben

Č E R N Á  
S T U D N I C E
nadmořská výška 869 m
Černostudniční hřeben
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Černostudniční hřeben ohraničuje Jizerské 
hory na jižní straně a v minulosti tvořil i tzv. 
jazykovou hranici, jež oddělovala české 
a německé obyvatelstvo žijící v severním 
pohraničí. První vyhlídková místa na Černé 
Studnici vznikla již v roce 1885. Nápis s leto-
počtem vytesaný do skalek o tom svědčí ještě 
dnes. Kamenná rozhledna s chatou zde byla 
postavena Německým horským spolkem pro 
Ještědské a Jizerské hory v roce 1905. Na-
bízí úchvatný rozhled od Sněžky až po Be-
zděz či Ralsko. Na severu se zdvihají hřbety 
Jizerských hor, na jihu pak Tábor, Kozákov 
a pahorky Českého ráje. V architektonické 
soutěži na stavbu této věže uspěl tehdy pro-
jekt jabloneckého architekta Roberta Hemmri-
cha, jemuž stavba přinesla výborné renomé 
i další zakázky. Stal se pak hlavním stavitelem 
rozhleden na Jablonecku. 

Černostudniční hřeben stanowi południową 
granicę Gór Izerskich, a w przeszłości 
wyznaczał też granicę językową między 
ludnością czesko- i niemieckojęzyczną, 
zamieszkującą północne rubieże kraju. 
Pierwszy punkt widokowy na szczycie góry 
Černa Studnice powstał już w 1885 r. Świa-
dectwem jest wyryty w skale napis z datą. 
Kamienna wieża widokowa ze schroniskiem 
wybudowana została przez niemieckie 

Towarzystwo Górskie Gór Jesztedzkich i 
Izerskich w 1905 roku. Oferuje wspaniały 
widok od Śnieżki aż po Bezděz i Ralsko. Na 
północy widać z niej grzbiety Gór Izerskich, 
na południu Tábor, Kozákov i wzgórza Cze-
skiego Raju. W konkursie architektonicznym 
na projekt tej wieży wygrał projekt jablonec-
kiego architekta Roberta Hemmricha, któ-
remu budowla przyniosła znakomitą renomę 
i nowych klientów. Hemmrich stał się później 
głównym budowniczym wież widokowych  
w okolicach Jablonca. 



K O P A N I N A
nadmořská výška 657 m
severozápadně  
od Železného Brodu
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Podobně jako na Černostudničním hřebenu 
probíhala i přes Kopaninu pomyslná jazy-
ková hranice, jež do roku 1945 oddělovala 
české a německé obyvatelstvo. S myšlenkou 
postavit na Kopanině rozhlednu přišli přísluš-
níci turnovského odboru Klubu českých turistů. 
Projekt cihlové válcové věže vypracoval tur-
novský architekt František Duba. Slavnostně 
otevřena byla za velkého zájmu v roce 
1894. Z Prahy byl dokonce vypraven zvláštní 
vlak. Rozhled z Kopaniny je úchvatný: mů-
žeme vidět Jizerské hory se všemi hlavními 
vrcholy, Krkonoše s dominantou Kotle, Pod-
krkonoší se Zvičinou a Táborem, malebný 
Český ráj s Kozákovem, Suchými skalami 
i Troskami, dále na západě Bezděz či Ralsko. 
Výjimečný a málo obvyklý je pohled směrem 
k Ještědskému hřebenu.

Podobnie jak na grzbiecie Černostudniční 
hřeben, również przez Kopaninę do 1945 
roku przebiegała granica językowa między 
ludnością czeską i niemiecką. Na pomysł 
wybudowania na szczycie Kopaniny wieży 
widokowej wpadli członkowie turnowskiego 
oddziału Klubu Czeskich Turystów. Projekt 
murowanej walcowatej wieży opracował 
turnowski architekt František Duba. Uroczy-
stemu otwarciu w 1894 roku towarzyszyło 
ogromne zainteresowanie – został na nie 

nawet wyprawiony specjalny pociąg z Pragi. 
Widok z Kopaniny jest zachwycający: mo-
żemy zobaczyć Góry Izerskie z wszystkimi 
głównymi szczytami, Karkonosze z dominu-
jącą nad nimi górą Kocioł, czeskie przedgó-
rze Karkonoszy – Podkrkonoší ze Zvičiną  
i Táborem, malowniczy Czeski Raj z Kozáko-
vem, Suchymi Skałami i zamkiem Trosky, 
na zachodzie Bezděz i Ralsko. Wyjątkowy 
i nietypowy jest widok w kierunku Grzbietu 
Jesztedzkiego.
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10/ Romantická zřícenina skalního hradu Frýdštejn. Kolem hradu vede Naučná stezka    
 manželů Jany a Josefa V. Scheybalových 
 Utrzymane w romantycznym stylu ruiny skalnego zamku Frýdštejn. Koło zamku prowadzi  
 ścieżka dydaktyczna im. Jany i Josefa V. Scheybalów

11/ Maloskalská krajina od Kopaniny – Krajobraz okolic wsi Malá Skala – widok z Kopaniny

K R A J I N A
K R A J O B R A Z



P E T Ř Í N
nadmořská výška 608 m 
Černostudniční hřeben



13

Není hezčího místa pro pohled na Jablonec nad Nisou než návrší zvané Petřín. Jablonecká  
kotlina se před námi dokonale otevírá a návštěvník přehlédne celé město se všemi jeho  
významnými stavbami včetně přehrady, i větší část Jizerských hor. Výletní restaurant  
s rozhlednou pojmenovaný „Zur Nickelkoppe“ zde postavil v roce 1906 Richard Fellinghauer. 
Český název Petřín vznikl až po roce 1945.

Nie ma ładniejszego widoku na Jablonec nad Nysą niż ten, który rozciąga się ze wzgórza, 
zwanego Petřínem. Otwiera się przed nami widok na Kotlinę Jablonecką – widzimy całe 
miasto, ze wszystkimi jego ważniejszymi obiektami, jablonecką zaporę, a także dużą część 
Gór Izerskich. Restaurację wycieczkową z wieżą widokową, nazwane „Zur Nickelkoppe“, 
wybudował w tym miejscu w 1906 roku Richard Fellinghauer. Czeska nazwa Petřín nadana 
została temu miejscu dopiero po 1945 r.



R O Z H L E D N A  N A D  P R O S E Č Í
nadmořská výška 593 m
Prosečský hřeben
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Prosečský hřeben se táhne v délce pouhých 
pár kilometrů a jeho nejvyšší bod dosahuje 
593 metrů. Jeho poloha mezi Jabloncem  
a Libercem a snadná dostupnost ze všech 
stran ho přímo předurčuje k nedělním vy-
cházkám do přírody. U turistických počátků 
stál i tady německý horský spolek. Kamennou 
rozhlednu zde vyprojektoval známý architekt 
Robert Hemmrich v roce 1932. Granitová 
věž čtvercového půdorysu nese ve výši  
26 metrů vyhlídkovou plošinu. Nad ní stojí 
ještě třímetrová kupole chránící schodiště 
a zpříjemňující rozhled i za nevlídného po-
časí. A výhled je odtud až nečekaně obsáhlý. 
Spatříme třeba Černou horu a Jizeru, Ště-
pánku, krkonošský Kotel a na opačné straně 
dominanty Ještědského hřebene. Při požáru 
roku 2003 shořela původní chata, ale roz-
hledna zůstala naštěstí nepoškozená.

Prosečský hřeben ciągnie się na długości jedy-
nie paru kilometrów, a jego najwyższy punkt 
leży na wysokości 593 metrów n.p.m. Położe-
nie między Jabloncem a Libercem oraz dobra 
dostępność z wszystkich stron sprawiają, że 
jest to idealne wręcz miejsce na niedzielną 
przechadzkę na łono natury. Udostępnienie 
tego miejsca zawdzięczamy również nie-
mieckiemu towarzystwu górskiemu. Kamienną 
wieżę widokową w 1932 roku zaprojektował 

znany architekt Robert Hemmrich. Granitowa 
wieża o kwadratowym rzucie ma platformę 
widokową na wysokości 26 metrów. Nad nią 
stoi jeszcze trzymetrowa kopuła chroniąca 
schody i umożliwiająca podziwianie widoków 
również przy niekorzystnej pogodzie. A widok 
stąd jest zaskakująco rozległy. Zobaczymy  
na przykład Černą horę i Izerę, Štěpánkę,  
a także Kocioł, po drugiej stronie najwyższe 
szczyty Grzbietu Jesztedzkiego. Podczas  
pożaru w 2003 r. spłonęło znajdujące się 
przy wieży schronisko, na szczęście sama 
wieża nie uległa zniszczeniu.



S L O V A N K A
nadmořská výška 820 m 
Maxovský hřeben
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Jednou ze tří rozhleden nacházejících se na Maxovském hřebenu je Slovanka, která byla  
první dokončenou vyhlídkovou věží v Jizerských horách. Jednotlivé díly 11 metrů vysoké  
rozhledny vážily přes pět tun a byly sem přivezeny v roce 1887 až z Vídně, kde věž sloužila 
jako exponát na průmyslové výstavě. Dnes Slovanka láká návštěvníky více jako technická  
památka než jako místo dalekých rozhledů.

Jedną z trzech wież widokowych położonych na grzbiecie Maxovský hřeben jest Slovanka, 
pierwsza wieża widokowa wybudowana w Górach Izerskich. Poszczególne segmenty mierzą-
cej 11 metrów wysokości konstrukcji ważyły ponad pięć ton i przywiezione tu zostały w 1887 
roku aż z Wiednia, gdzie wieża była eksponatem na wystawie przemysłowej. Dziś Slovanka 
przyciąga turystów bardziej jako zabytek techniki, niż punkt widokowy.
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18/ Blatný rybník, vodní nádrž vybudovaná v roce 1780 na Blatném potoce necelý kilometr  
 od vodní nádrže Josefův Důl 
 Blatný rybník (Staw Błotny), zbiornik wodny wybudowany w 1780 r. na Potoku Błotnym  
 (Blatny potok) niecały kilometr od zbiornika Josefův Důl

19/ Jediné zachované stavení kdysi významné sklářské osady Kristiánov, tzv. Liščí bouda 
 Tzw. Liščí bouda (Lisia Buda), jedyny dochowany budynek ważnej kiedyś kolonii  
 szklarskiej Kristiánov

P A M Á T K Y
Z A B Y T K I
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20–21/ Bedřichov – Nová Louka, bývalý lovecký zámeček Clam-Gallasův 
  Bedřichov – Nová Louka, były pałacyk myśliwski rodu Clam-Gallasów

22/  Sklářská pec v muzeu Korálek v jabloneckých Maršovicích 
  Piec szklarski w muzeum Korálek w Maršovicach koło Jablonca nad Nysą

S K L Á Ř I
S Z K L A R Z E



K R Á L O V K A
nadmořská výška 859 m 
Maxovský hřeben
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Kamennou rozhlednu na vrcholu Maxovského hřebene vybudovali movití členové odboru  
německého horského spolku z Janova nad Nisou v roce 1907. Za jasných dnů můžeme  
z Královky nahlédnout nejen do nitra Jizerských hor, ale uvidíme také krkonošskou Černou 
horu, Sněžné jámy nebo Žalý. Na opačné straně vyčnívají za Ještědským hřebenem  
hraniční vrcholy Hvozd a Luž.
 
Kamienną wieżę widokową na szczycie grzbietu Maxovský hřeben wybudowali w 1907  
roku zamożni członkowie oddziału niemieckiego towarzystwa górskiego z Janova nad  
Nysą. W bezchmurne dni z Královki możemy zobaczyć nie tylko Góry Izerskie, ale także 
leżące w Karkonoszach Śnieżne Kotły, Černą horę czy Žalý. Patrząc w drugą stronę,  
można dostrzec wznoszące się za Grzbietem Jesztedzkim szczyty Hvozd i Luž leżące  
na niemieckiej granicy.



B R A M B E R K
nadmořská výška 787 m  
Maxovský hřeben
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Žulová rozhledna Bramberk, vysoká 21 metrů, byla postavena v roce 1912. Vyprojektoval  
ji architekt Robert Hemmrich, který je také autorem vyhlídkových věží na Černé studnici,  
Prosečském hřebenu a tanvaldském Špičáku. Z Bramberku můžeme spatřit prakticky všechny 
rozhledny Jablonecka. Vidět je však i Sněžka či krkonošská Černá hora, na opačné straně  
například Klíč a Luž v Lužických horách.

Mierząca 21 metrów wysokości, zbudowana z granitu wieża Bramberk powstała w 1912 r. 
Zaprojektował ją architekt Robert Hemmrich, który jest także autorem wież widokowych na 
szczycie Černa studnice, na grzbiecie Prosečsky hřeben i na Špičáku koło Tanvaldu.  
Z Bramberka zobaczyć możemy praktycznie wszystkie wieże widokowe z okolic Jablonca. 
Widać z niej także Śnieżkę i Černą horę w Karkonoszach, a z drugiej strony – na przykład 
Klíč i Luž w Górach Łużyckich.



Š P I Č Á K
nadmořská výška 831 m 
Mariánskohorský hřeben
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Krajině mezi Tanvaldem, Smržovkou a Al-
brechticemi v Jizerských horách vévodí ná-
padná hora Špičák. V klínu říček Kamenice 
a Bílé Desné vyniká nejen tvarem, ale působí 
i dojmem strmé mohutnosti. Kamenná roz-
hledna zde byla postavena v roce 1909. 
Také tady se o stavbu postarali lidé z hor-
ského spolku, v tomto případě to byli členové 
albrechtického odboru. Projektantem se opět 
stal Robert Hemmrich. Dnes je Špičák známý 
především jako lyžařské středisko s několika 
sjezdovými tratěmi různého stupně obtížnosti. 
Sedačková lanovka o délce 1179 metrů je 
v provozu i v létě. Rozhled z tanvaldského 
Špičáku je velkolepý: panoráma Jizerských 
hor s Jizerou a Smrkem, na které navazují 
Krkonoše s Jinonošem a mohutným Kotlem, 
na jihu pak Černostudniční hřeben a na zá-
padě Javorník a Ještěd.

Nad krainą między Tanvaldem, Smržovką  
a Albrechticami v Jizerských horách, u zbiegu 
rzek Kamenice i Bíla Desna wznosi się 
dumnie góra Špičák. Wyróżnia się nie tylko 
kształtem, ale sprawia też wrażenie stromej 
i potężnej. Kamienną wieżę widokową wy-
budowano tu w 1909 roku. Również w tym 
przypadku fundatorem było towarzystwo 
górskie, tym razem oddział w Albrechticach. 
Projektantem znów był Robert Hemmrich. 

Dziś Špičák znany jest głównie jako ośrodek 
narciarski z kilkoma nartostradami o różnym 
stopniu trudności. Wyciąg krzesełkowy  
o długości 1179 metrów czynny jest też  
w lecie. Widoki z tanvaldzkiego Špičáka są 
wspaniałe: panorama Gór Izerskich z Izerą 
i Smrekiem, obok Karkonosze ze Szrenicą 
i potężnym Kotłem, na południu zaś grzbiet 
Černostudniční, a na zachodzie Javorník  
i Ještěd.
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30–31/ Horská osada Jizerka – Górska kolonia Jizerka

32/  Zřícenina maloskalského hradu Zbirohy nad řekou Jizerou 
  Wznoszące się nad Izerą ruiny zamku Zbirohy, okolice Malej Skaly 

33/  Běliště, muzeum s expozicí lidové kultury 
  Běliště (Bielidło), muzeum kultury ludowej

P A M Á T K Y
Z A B Y T K I



Š T Ě P Á N K A
nadmořská výška 958 m 
Příchovický hřeben
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Štěpánka patří k našim nejkrásnějším roz-
hlednám. A přestože má mnoho společného 
s Jizerskými horami, nachází se již v Kr-
konošském národním parku. V roce 1847 
navštívil náš kraj zemský správce arcivévoda 
Štěpán. Uchvátil ho velkolepý rozhled z vr-
cholu Hvězda. Kníže Kamil Rohan, který ho 
doprovázel, se rozhodl na vrcholu postavit 
rozhlednu a pojmenovat ji na počest vzác-
ného návštěvníka Stephanshöhe – Štěpánova 
výšina. Stavba však byla po nějakém čase 
zastavena a dokončena byla až po dlouhých 
45 letech horským spolkem. Rozhled ze Ště-
pánky sahá od Jizerských hor, včetně jejich 
polské části, přes Krkonoše až po Lužické 
hory, zahlédnout můžeme dokonce i vzdá-
lené Labské pískovce.

Kto dotąd nie odwiedził Štěpánki, ten wiele 
stracił! Należy ona do najpiękniejszych cze-
skich wież widokowych. A choć ma wiele 
wspólnego z Górami Izerskimi, leży już na 
terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. 
W 1847 roku okolicę odwiedził gubernator 
Czech, arcyksiążę Stefan (Štěpán) Wiktor 
Franciszek Habsburg. Wspaniały widok  
z góry Hvězda zachwycił arcyksięcia. Opro-
wadzający go książę Kamil Rohan zdecy-
dował o wybudowaniu na szczycie góry 
wieży widokowej i nazwaniu jej na cześć 

dostojnego gościa Stephanshöhe – Wzgórze 
Stefana. Po pewnym jednak czasie budowę 
wstrzymano. Dopiero po długich 45 latach 
dokończyło ją towarzystwo górskie. Plany 
opracował liberecki budowniczy A. Brause-
wetter. Widok ze Štěpánki obejmuje Góry 
Izerskie wraz z ich polską częścią, Karkono-
sze, a także Góry Łużyckie, dojrzeć można 
nawet oddalone Łabskie Piaskowce.



J A B L O N E C K A  R A D N I C E
nadmořská výška 513 m
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Jablonecká radnice samozřejmě nebyla 
projektována a stavěna jako rozhledna 
pro turisty, nicméně výstup na ni je v letních 
měsících možný a určitě stojí za trochu ná-
mahy. Z výšky 51 metrů vysoké radniční 
věže uvidíte Jablonec nad Nisou a jeho 
okolí v neobvyklé perspektivě. Radnice byla 
postavena v letech 1931–1933 podle 
plánů mladého libereckého architekta Karla 
Wintera. Vítězný projekt byl vybrán z úcty-
hodných 177 došlých návrhů. Výrazná 
hranolová věž s hodinami se stala domi-
nantou čtyřpatrové funkcionalistické stavby. 
Za jasného počasí je z ní vidět Ještědský 
hřbet, Jizerské hory, Černostudniční hřeben, 
Císařský kámen nebo Petřín. 

Jablonecki ratusz oczywiście nie został 
zaprojektowany i wybudowany jako wieża 
widokowa dla turystów, niemniej latem 
możliwe jest wejście na wieżę i z pewno-
ścią warto poświęcić na to trochę wysiłku. 
Z mierzącej 51 metrów wysokości wieży 
zobaczyć można Jablonec nad Nysą i jego 
okolice z nietypowej perspektywy. Ratusz 
powstał w latach 1931–1933 według  
planów młodego libereckiego architekta 
Karla Wintera. Zwycięski projekt wy-
brano spośród aż 177, które napłynęły 
na konkurs. Charakterystyczna wieża 

o kwadratowej podstawie dominuje nad 
czteropiętrowym modernistycznym budyn-
kiem. W bezchmurną pogodę widać z niej 
Grzbiet Jesztedzki, Góry Izerskie, Černo-
studniční hřeben, Císařský kámen i Petřín. 
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pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA.“



JABLO 
NECKO

turistické


