Naučná stezka manželů Scheybalových – Pelíkovice /
Lehrpfad von Jana und Josef V. Scheybal – Pelíkovice
Vodopády Jedlové / Wasserfall Jedlové

Rozhledna Slovanka / Aussichtsturm Slovanka

V létě jsou Jizerky vyhledávaným cílem turistů a cyklistů.
Protože mají spíše charakter náhorní planiny, stačí vyjet
nahoru a bez velkého převýšení najezdit mnoho kilometrů. Jsou tak vhodné i pro vozíčkáře. Za návštěvu určitě
stojí rašeliniště Na Čihadle, vodopády Jedlové či původní
sklářské osady Kristiánov a Jizerka.
Im Sommer ist das Isergebirge wiederum ein verlockendes
Ziel für Wanderer und Radtouristen. Da es eher den Charakter einer Gebirgshochebene hat, reicht es, einmal nach
oben zu strampeln, um anschließend viele Kilometer ohne
große Höhendifferenzen zu radeln. So ist das Isergebirge
auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Auch das Hochmoor Na
Čihadle/Lauer, die Wasserfälle des Tannwassers/Jedlová
oder die uralten Glasmachersiedlungen Kristiánov/Christiansthal und Jizerka/Klein Iser sind einen Besuch wert.
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Vydejte se za poznáním naučnou stezkou manželů Scheybalových, která vede z Jizerských hor do Českého ráje.
Trasa měří 18 km a nabízí kouzelná panoramata. Další
originální naučnou “Stezku svobody” najdete v Lučanech,
v Bedřichově třeba Mravenčí stezku, Eldorádlo na Rádle,
nebo stezku určenou spíše cyklistům “Po stopách Jizerskohorských sklářů” vedoucí z Kristiánova do Jablonce.
Folgen Sie den Spuren des Völkerkundler-Ehepaares Scheybal auf dem gleichnamigen Lehrpfad, der das Isergebirge
mit dem Böhmischen Paradies verbindet und auf 18 km märchenhafte Panoramen bietet. Originell sind auch die Lehrpfade „Weg der Freiheit“ in Lučany, der „Ameisenweg“ in
Bedřichov, „Eldorádlo“ bei Rádlo, oder auch der namentlich
Radwanderern vorbehaltene Lehrpfad „Auf den Spuren der
Glasmacher des Isergebirges“ von Kristiánov nach Jablonec.
Stezka svobody – pohled na Lučany / Lehrpfad der Freiheit –
Blick zum Lučany

Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny /
Nationales Naturschutzgebiet Jizerskohorské bučiny

Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny je od
roku 2021 součástí UNESCO. Jde o jednu z nejzachovalejších a přírodně nejcennějších částí v CHKO Jizerské
hory. Na západě začíná oldřichovským Špičákem, vede
přes Hemmrich nad Viničnou cestou až k úbočí Poledníku
a roklím Štolpichu. Bučiny se tak řadí mezi přírodní poklady, jako je např. Yellowstonský národní park, Bajkalské
jezero nebo africké pláně v Serengeti.
Das nationale Naturschutzgebiet „Jizerskohorské Bučiny/
Buchenwälder des Isergebirges“ ist seit 2021 Teil des
UNESCO-Weltkulturerbes. Dabei geht es um die bestbewahrten und natürlich wertvollsten Teile des LSG „Jizerské
hory“. Im Westen beginnt es mit dem Buschullersdorfer
Spitzberg/Oldřichovský Špičák und setzt sich über
Hemmrich über dem Weg „Vinična cesta“ bis zum Hang
des Mittagsberges/Poledník und zu den Schluchten des
Schwarzen Stolpich/Štolpich fort. Die „Isergebirgs-Buchenwälder“ reihen sich daher zu solchen Naturschätzen,
wie dem Yellowston-Nationalpark, dem Baikalsee oder
der afrikanische Serengeti-Savanne.

PROTRŽENÁ PŘEHRADA /
GEBROCHENE TALSPERRE

TAJEMNÉ KITTELOVSKO /
GEHEIMNISVOLLE KITTELREGION

Přehrada na řece Bílá Desná ležící u obce Desná v nadmořské výšce 806 m n. m. měla horské obce chránit před
povodněmi. Její stavba byla dokončena v roce 1915,
ale hned v září následujícího roku došlo k jejímu protržení. Valící se voda smetla vše, co jí stálo v cestě. Katastrofa si vyžádala 65 obětí a jednalo se o nejtragičtější
událost spojenou s přehradním stavitelstvím v Evropě.
Kde byla dříve vodní masa, stojí dnes hluboký les. Okolí
hráze bylo upraveno do pietní podoby. Dochovala se
šoupátková věž, zbytky hráze a podzemní štola, kterou
se odváděla voda do sousední nádrže Souš. Dnes je vyhledávaným výletním cílem pro pěší, cyklisty a běžkaře.
Vede tu i naučná stezka Protržená přehrada.

Jan Josef Antonín Eleazar Kittel žil v 18. století a pro své
výjimečné léčitelské schopnosti byl nazýván “Faustem” Jizerských hor. Léčil tak úspěšně, až mnozí uvěřili, že upsal duši
ďáblu. Na svou dobu a zdejší poměry byl nesmírně úspěšný
a bohatý. Kolem roku 1750 postavil obrovské a tajemné
sídlo Burk, které bylo pečlivě zrekonstruováno a dnes slouží
jako Kittelovo muzeum a kulturní a společenské centrum. Nad
Burkem nechal Jan vystavět kostel sv. Josefa, o jehož tehdejším významu svědčí tzv. Svaté schody z roku 1761. K areálu
Kittelovska neodmyslitelně patří studánka sv. Josefa s léčivými
účinky, dále morový sloup Nejsvětější trojice a barokní fara.

Die Talsperre an der Weißen Desse/Bílá Desná über
Desná in 806 m Meereshöhe sollte den Ort vor Hochwassern schützen. Ihr Bau wurde 1915 beendet, aber
schon im September des darauffolgenden Jahres brach
ihre Staumauer. Die Flutwelle riss alles mit, was ihr im
Wege stand. Die Katastrophe forderte 65 Menschenleben und war so eine der tragischsten Ereignisse in der
Geschichte des Talsperrenbaus in ganz Europa. Dort, wo
früher die Wassermassen standen, ragt heute tiefer Wald
auf. Die Umgebung der Staumauer wurde würdevoll umgestaltet. Bis heute blieben der Schieberturm, Reste der
Staumauer und der unterirdische Stollen bewahrt, der
das Wasser in die benachbarte Darretalsperre (Souš)
ableitete. Heute ist das Torso der Talsperre ein beliebtes
Ausflugsziel für Wanderer, Radtouristen und Skilangläufer. Einer der Zugangswege ist der Lehrpfad „Gebrochene Talsperre“.

Krásná

Jan Josef Antonin Eleazar Kittel (1704-1783) lebte im
18. Jh. und wurde seiner außergewöhnlichen Heilfähigkeiten auch „Faust des Isergebirges“ genannt. Seine
Heilerfolge waren so unglaublich, dass man munkelte,
er habe seine Seele dem Teufel verschrieben. Für die
damaligen Verhältnisse erwarb er außerordentlichen Erfolg und Reichtum. Um 1750 erbaute er das für jene Zeit
gewaltige und geheimnisvolle Kittelhaus, auch „Burg“
bzw. „Burk“ genannt. Dieses wurde unlängst gründlich
rekonstruiert und birgt heute das Kittel-Museum und ein
Kultur- und Gemeinschaftszentrum. Über der „Burg“ ließ
Jan zudem die St. Joseph Kirche errichten, von deren
Bedeutung die sog. Heilige Treppe aus dem von 1761
zeugt. Zum Ensemble des Kittelhauses gehören auch die
St. Josephs Quelle mit ihren Heilwirkungen, sowie eine
Dreieinigkeitssäule und das barocke Pfarrhaus.
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JIZERSKOHORSKÁ NEJ,
ANEB CO NA JABLONECKU
NEMINOUT /
HIGHLIGHTS DES ISERGEBIRGES,
ODER WAS MAN HIER
KEINESFALLS VERPASSEN SOLLTE

Jablonecko

Rozhledna Černá studnice / Aussichtsturm Černá studnice

JIZERKY ZNÁMÉ NEZNÁMÉ
Do žádných jiných hor v České republice se nedostanete tak rychle a pohodlně, jako právě k nám do Jizerek. Z Prahy autobusem, či autem po R35 to do Jablonce
trvá jen hodinku! K hranicím Trojzemí je to pouhých
35 km. Snad i proto jsou Jizerské hory tak oblíbenou
destinací. Nechte se nadchnout nádhernou drsnou krajinou, která mnohde připomíná severskou tundru a přece
je na dosah pohodlí města….a to dost možná právě
proto, že jsou Jizerské hory od roku 1968 Chráněnou
krajinnou oblastí.
Ať už do Jizerek přijedete v jakoukoli roční dobu, pokaždé si plně užijete vše, co Jablonecko nabízí – od panenské přírody až po upravené cyklistické, turistické
a lyžařské trasy. Branou do Jizerských hor je právě Jablonec nad Nisou.
Rozcestí na Jizerce / Kreuzung am Ortschaft Jizerka
Rozhledna Bramberk / Aussichtsturm Bramberk

ISERGEBIRGE – BEKANNT
UND UNBEKANNT
In kein tschechisches Gebirge gelangt man so schnell
und bequem, wie gerade ins Isergebirge. Mit dem Bus
oder Pkw ist man auf der R35 in nur einer Stunde aus
Prag in Jablonec! Zu den Grenzen des Dreiländerecks
sind es gerade mal 35 km. Wohl auch deswegen ist das
Isergebirge solch eine beliebte Destination. Lassen Sie
sich von seiner herrlich rauen Landschaft verzaubern,
die vielerorts an nordische Tundren erinnert und dies
in Reichweite der Bequemlichkeiten einer Stadt…Nicht
zuletzt, weil sie seit 1968 den Status eines Landschaftsschutzgebietes inne hat.
In welcher Jahreszeit man das Isergebirge auch besucht,
immer erlebt man voll und ganz, was das Herz aller Naturfreunde höher schlagen lässt – anmutige und bis heute
jungfräuliche Natur, aber auch perfekt gepflegten Wander-, Rad- und Skiwege. Jablonec nad Nisou (Gablonz
an der Neiße) ist das wahre Tor zum Isergebirge.

Rozhledna Nad Prosečí / Aussichtsturm Nad Prosečí

Rozhledna Tanvaldský Špičák / Assichtsturm Tanvaldský Špičák

Věděli jste, že Jizerské hory jsou posety rozhlednami?
Je to zdejší fenomén; jenom na Jablonecku jich naleznete hned několik: Černou studnici, Bramberk, Proseč,
Královku, Novou radnici a Petřín v Jablonci; Nisanku,
Císařský kámen. Slovanka, nejstarší kovová rozhledna
v Čechách, se nalézá nad nedalekým Janovem.
Wussten Sie, dass das Isergebirge regelrecht von Aussichtstürmen übersät ist? Sie sind ein wahres Phänomen
des Isergebirges, ob Černá studnice/Schwarzbrunnwarte,
Bramberk/Bramberg, Proseč auf dem Proschwitzer Kamm,
Královka/Königshöhe, der Rathausturm im Neuen Rathaus, oder Petřín in Jablonec, Nisanka, Císařský kámen/
Kaiserstein. Slovanka/Seibthübel – der älteste Aussichtsturm Böhmens – ragt über dem nahen Janov auf.

Jizerské hory byly vždy bohaté na vláhu. Protože ve
2. polovině 19. století docházelo k ničivým záplavám
v podhůří Jizerských hor, byl německý architekt Otto Intze
pověřen zástupci Vodního družstva pro regulaci vodních
toků vybudováním soustavy vodních děl v povodí Zhořelecké Nisy. Jsou to přehrady Harcov (nejstarší kamenná
hráz ve střední Evropě), přehrada Černá Nisa (druhá nejvýše položená přehrada u nás), Mlýnice, Fojtka a Mšeno
(největší vnitroměstská vodní nádrž na východ od Ženevského jezera).
Das Isergebirge war immer reich an Wasser. Als sein
Vorland in der 2. Hälfte des 19. Jh. regelmäßig von
Überschwemmungen heimgesucht wurde, beauftragten
Vertreter der „Wassergenossenschaft zur Regulierung
der Wasserläufe und Erbauung von Talsperren“ den
deutschen Architekten Otto Intze mit der Erbauung eines
Systems von Wasserschutzbauten im Flussgebiete der
Görlitzer Neiße. So entstanden die Talsperren Harcov/
Harzdorfer Talsperre (mit der ältesten Steinstaumauer
in Mitteleuropa), Černá Nisa (Schwarze Neiße – die
zweithöchstgelegene Talsperre Tschechiens), Mlýnice/
Talsperre Mühlscheibe, Fojtka/Talsperre Voigtsbach und
Mšeno/Talsperre Grünwald (der größte innerstädtische
Stausee östlich des Genfer Sees).
Přehrada na Černé Nise / Tallspere am Černá Nisa

Šámalova chata na Nové Louce /
Šamal‘s Hütte in Nová Louka
Jizerská magistrála / Isergebirgs-Skimagistrale
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V zimě si v Jizerkách přijdou na své nejen sjezdaři, ale
hlavně běžkaři. Významným rekreačními středisky jsou
obce Bedřichov a Janov, kam se z Jablonce můžete
dopravit MHD. Bedřichov je zároveň nástupním místem
na Jizerskou magistrálu. Ta v zimě nabízí přes 200 km
udržovaných běžeckých stop. Vždyť kdo by neznal legendární závod Jizerská 50! Nedaleko Jablonce jsou
sjezdovky i na Severáku, Tanvaldském Špičáku, v Zásadě
či Lučanech.
Winters mausert sich das Isergebirge zum Eldorado für
Skifahrer, vor allem aber für Skilangläufer. Namhafte
Wintersportorte sind Bedřichov und Janov, in die man
aus Jablonec bequem mit dem ÖPNV gelangt. Bedřichov
(Friedrichswald) ist zugleich Ausgangsort zur Isergebirgsmagistrale. Diese imponiert winters mit über 200 km gepflegten Loipen. Und wer würde ihn nicht kennen – den
legendären Skimarathon „Isergebirgslauf“! Unweit von
Jablonec gibt es auch tolle Pisten in den Skigebieten Severák, Tanvaldský Špičák/Tannwälder Spitzberg, Zásada
und Lučany.

TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI /
SEHENSWÜRDIGKEITEN
Černá studnice – rozhledna / Aussichtsturm
Nisanka – rozhledna / Aussichtsturm
Nad Prosečí – rozhledna / Aussichtsturm
Bramberk – rozhledna / Aussichtsturm
Slovanka – rozhledna / Aussichtsturm
Královka – rozhledna / Aussichtsturm
Císařský kámen – rozhledna / Aussichtsturm
Tanvaldský Špičák – rozhledna / Aussichtsturm
Malý Špičák – rozhledna / Aussichtsturm
U Čápa – rozhledna / Aussichtsturm
Štěpánka – rozhledna / Aussichtsturm
Nová Louka
Sklářská osada Kristiánov / Ortschaft Kristiánov
Muzeum výroby dřevěných hraček /
Holzspielzeugmuseum
 Protržená přehrada / gebrochene Tallspere
 Krásná
 Muzeum skla a bižuterie / Museum für Glas
und Bijouterie
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