STÁLE SE NĚCO DĚJE…

IMMER ETWAS LOS…

OKOLO JABLONCE

RUND UM JABLONEC

Made in Jablonec – módní přehlídka / leden
Jizerská 50 / únor
Cestovatelský festival / březen
Velikonoční slavnosti / duben
Jablonecké tóny – hudební festival / květen až srpen
Nisa, řeka která nás spojuje – společensko-kulturní
festival napříč Trojzemím / červen
Muzejní noc / červen
Noc kostelů / červen
Jablonec z ptačí perspektivy / červen – září
Křehká krása – prodejní výstava bižuterie a skla / srpen
Den evropského dědictví / září
Jablonecké podzimní slavnosti / září
Vánoční slavnosti / prosinec

Made in Jablonec – Modenschau / Januar
Skimarathon „Jizerská 50“ / Februar
Reisefestival / März
Osterfest / April
Jablonecké tóny / Jablonecer Töne – Musikfestival /
Mai bis August
„Neiße-Nisa-Nysa – der Fluss, der uns verbindet“ –
gesellschaftlich-kulturelles Festival quer durch
das Dreiländereck / Juni
Lange Nacht der Museen / Juni
Lange Nacht der Kirchen / Juni
Jablonec aus der Vogelperspektive / Juni – September
Fragile Schönheit – Verkaufsausstellung von Glas und
Bijouterie / August
Tag des offenen Denkmals / September
Herbstfest in Jablonec / September
Weihnachtsfest / Dezember

I když se říká, že Jablonec je buď do kopce nebo z kopce,
tak vás jistě procházka či projížďka městem a okolí odmění krásnými výhledy a malebnými zákoutími. Zde jsou
naše tipy:

Obwohl man scherzhaft sagt, in Jablonec gehe es immer
bergauf oder bergab, so wird man beim Bummel oder
der Fahrt durch die Stadt und deren Umgebung immer
mit schönen Aussichten und malerischen Winkeln belohnt.
Hier ein paar Tipps:

Park Generála Mrázka / Park in General Mrázek Strasse

Muzeum skla a bižuterie, přístavba tvaru krystal /
Museum für Glas und Bijouterie, in Form eines Kristalls

Rozhledna Nad Prosečí / Aussichtsturm im Proschwitzer Kamm
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Jablonecká přehrada / Jablonecer Talsperre
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Denisa Zbranková
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• Vnitřní turistický okruh – trasa cca 6,5 km vás provede
z centra až k Petřínu a přes vyhlídku na Dobré vodě
okolo pivovarských rybníků zpět do centra.
• Vnější vyhlídkový okruh – v rámci své 15 km délky
Jablonecký vyhlídkový okruh nabízí zajímavé pohledy
na město v údolí, ale i na okolní zalesněné hřebeny.
Trasa vede na Petřín – Vrkoslavice – úpatí Černostudničního hřebene – Jablonecké Paseky – přehradu –
Rýnovice a Prosečský hřeben.
• Naučná stezka Jany a Josefa V. Scheybalových – trasa
propojuje Jizerské hory s Českým rájem. V celé délce
měří 18 km, lze ji však rozdělit na dvě části.
• Cyklostezka Odra-Nisa – u pramene Lužické Nisy
v Nové Vsi začíná mezinárodní dálková cyklotrasa
Odra-Nisa, jejíž délka je bezmála 500 km a končí
u Baltského moře.
• Cestou jizerskohorských sklářů – naučná stezka o délce
19 km seznamuje s historií sklářství v Jizerských horách.
Začíná u malého muzea v bývalé sklářské osadě Kristiánov, vede přes Bedřichov a Janov nad Nisou do Jablonce nad Nisou k Muzeu skla a bižuterie.

•Innere touristische Runde – die ca. 6,5 km lange Runde
führt aus dem Stadtzentrum zum Aussichtsrestaurant
Petřín und über den Aussichtsfelsen Schnuppstein bei
Dobrá voda/Gutwasser und vorbei an Brauereiteichen
zurück ins Zentrum.
• Äußere Aussichtsrunde – vom 15 km langen Aussichtsrundweg rund um Jablonec bieten sich interessante
Aussichten auf die im Tal gelegene Stadt und die umliegenden, bewaldeten Kämme. Verlauf dieser Runde:
Restaurant Petřín – Vrkoslavice – Fuß des Schwarzbrunnkammes/Černostudniční hřeben – Ortsteil Jablonecké Paseky – Talsperre – Rýnovice und Proschwitzer
Kamm/Prosečský hřeben.
• Lehrpfad von Jana und Josef V. Scheybal – der Lehrpfad bildet die Verbindung zwischen Isergebirge und
Böhmischem Paradies. In ganzer Länge misst er 18 km,
man kann ihn jedoch auch in zwei Teile aufteilen.
• Oder-Neiße-Radweg – im nahen Ort Nová Ves (Neudorf) entspringt der Fluss Nisa/Neiße und gerade hier
beginnt der attraktive, nahezu 500 km lange, bis zur
Ostseeküste führende Oder-Neiße-Radfernweg.
• Weg der Glasmacher des Isergebirges – der 19 km
lange Lehrpfad erzählt die Geschichte des Glasmacherhandwerks im Isergebirge. Er beginnt an einem kleinen
Museum in der einstigen Glasmachersiedlung Christiansthal (heute Kristiánov) und führt über Bedřichov
und Janov nad Nisou nach Jablonec nad Nisou zum
Museum für Glas und Bijouterie.
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Křehká krása / Fragile Schönheit
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Kubálkova ulice / Kubálkova Strasse
Jizerská 50 v Bedřichově / Skimarathon „Jizerská 50“ in Bedřichov

Naučná stezka Jany a Josefa V. Scheybalových /
Lehrpfad von Jana und Josef V. Scheybal

turistický

JABLONEC

NAD NISOU
– Touristisch gesehen

Jablonec
nad Nisou

JABLONECKÁ NEJ, ANEB CO BYSTE
O MĚSTĚ MĚLI VĚDĚT…
• Nedaleko centra města se nachází přehrada Mšeno,
která je největší vnitroměstskou vodní plochou na východ od Ženevského jezera. Místní ji proto s oblibou
nazývají Jabloneckým mořem. Nachází se zde i cyklostezka a in-linová dráha, dětská hřiště, stánky s občerstvením. V přímém sousedství je krytý plavecký bazén
s tobogány a víceúčelová sportovní hala.
Vyhlídkové místo Petřín / Aussichtspunkt Petřín

„Jablonecké moře“ / „Jablonecer Meer“

EINE STADT MIT VIELEN GESICHTERN

MĚSTO MNOHA TVÁŘÍ
První zmínky o Jablonci pocházejí z doby okolo roku 1356,
kdy v podhůří Jizerských hor vznikla malá dřevařská osada.
K jejímu rozvoji došlo až ve druhé polovině 16. století.
Do zdejšího kraje, bohatého na dřevo, vodu a písek přicházeli tehdy za lacinou surovinou sklářští odborníci z Novoborska i Krušnohoří. Postupem času se Jablonec stal známým
centrem sklářské a bižuterní výroby, producentem vyhlášeného „jabloneckého zboží“. Rostoucí význam lokality byl
navenek vyjádřen povýšením osady na městys roku 1808
a na město roku 1866. Díky rychlému rozvoji se Jablonec,
od roku 1906 s přívlastkem „nad Nisou“, rozvíjel i stavebně.
Vyrostly nejdůležitější a nejkrásnější budovy, ve 30. letech
20. století pak i typické dominanty města. Dnes je Jablonec
přitažlivý nejen svou mnohotvárnou architekturou zahrnující
stavební slohy období historismu, secese i funkcionalismu,
ale i atraktivním okolím – Jizerskými horami se soustavou
přehrad a rozhleden.

Die erste urkundliche Erwähnung von Jablonec (Gablonz) stammt aus dem Jahre 1356, als zu Füßen des
Isergebirges eine kleine Holzfällersiedlung entstand.
Aber erst zur Mitte des 16. Jahrhunderts kam es zu
ihrer weiteren Entwicklung. Damals kamen Glasmacher
aus Nový Bor (Haida) und aus dem Erzgebirge in die
hiesige holz-, wasser- und sandreiche Gegend, um die
hiesigen billigen Rohstoffe zu verwerten. Mit der Zeit
stieg Jablonec – Gablonz zum bekannten Zentrum der
Glas- und Bijouterieherstellung – zum Produzenten der
weltberühmten „Gablonzer Ware“ auf. Die wachsende
Bedeutung des Ortes widerspiegelte sich 1808 in der
Erhöhung des Weilers zur Minderstadt und 1866 zur
Stadt. Dank seiner rasanten Entwicklung erlebte Jablonec – Gablonz (ab1906 mit dem Prädikat „an der
Neiße“) auch einen mächtigen Bauboom. Damals entstanden seine wichtigsten und schönsten Gebäude, in
den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts dann auch seine
Dominanten. Das Jablonec von heute ist attraktiv und
anziehend – nicht allein seiner vielfältigen Architektur
aus der Ära des Historismus, Jugendstils und Funktionalismus, sondern seiner attraktiven Umgebung wegen –
dem Isergebirge mit seinen Talsperren und zahlreichen
Aussichtstürmen.

• Největší výběr pravé české bižuterie je právě v Jablonci! Muzeum skla a bižuterie, které se svými sbírkami
řadí mezi evropské špičky, mapuje historii a slávu
věhlasného „jabloneckého zboží”. Secesní budova
dnešního muzea byla původně postavena pro exportní
dům Zimmer&Schmidt. V roce 2020 byla dokončena
unikátní skleněná přístavba ve tvaru krystalu.

• „Nejčistší“ secesní sakrální památka ve střední Evropě se
nalézá v Jablonci nad Nisou. Jedná se o starokatolický
kostel Povýšení sv. Kříže od architekta Josefa Zascheho,
jednoho z nejvýznamnějších jabloneckých rodáků.

HIGHLIGHTS VON JABLONEC, BZW.,
WAS MAN ÜBER DIESE STADT WISSEN
SOLLTE…

• Architektonickou pestrost Jablonce ilustrují i další kostely. Každý z nich je v jiném stavebním slohu. Kostel
sv. Anny (baroko), kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
(meziválečná moderna), starokatolický kostel Povýšení
sv. Kříže (secese), kostel Dr. Farského (novogotika),
kostel sv. Ducha (původně baroko), předválečný kostel
Nejsvětější Trojice.

• Unweit vom Stadtzentrum befindet sich die Talsperre
Mšeno (Grünwald), die größte innerstädtische Wasserfläche östlich des Genfer Sees. Von den Einheimischen
wird sie charmant „Jablonecké moře – Jablonecer Meer“
genannt. Ein Radweg und eine Inliner-Bahn, ein Kinderspielplatz und Imbissstände runden das Erlebnispotenzial
ab. In direkter Nachbarschaft gibt es ein Schwimmbad
samt Riesenrutsche und eine Mehrzwecksporthalle.
• Und – die größte Auswahl an tschechischer Bijouterie
gibt es gerade hier in Jablonec! Das Museum für Glas
und Bijouterie, das mit seinen Sammlungen zur europäischen Spitze gehört, zeigt die wahrhaft glanzvolle
Geschichte der berühmten „Gablonzer Ware“ auf. Das
Jugendstilgebäude des Museums ist das ehemalige Exporthaus Zimmer & Schmidt. 2020 wurde der einzigartige Glasanbau in Form eines Kristalls vollendet.

• Jablonec se pyšní přívlastkem „Mincovní město“.
Česká mincovna vznikla v roce 1993 a je výhradním
dodavatelem oběžných a pamětních mincí pro Českou
národní banku.

Pohled z Petřína na Jablonec / Blick vom Petřín nach Jablonec

• Jablonec je městem sportu. Komfortní zázemí je vytvořeno nejen pro atlety a hokejisty, fotbalisty, ale i běžecké lyžování či biatlon. V Jablonci jsou populární
i vodní sporty nebo např. baseball. Věděli jste, že jabloneckými rodáky jsou také oštěpařka Bára Špotáková
či biatlonistka Gabriela Soukalová?
• Turistické informační centrum je umístěno v bývalé faře čp.1
v Kostelní ulici, která společně s kostelem sv. Anny tvořila
původní centrum obce. Dnes je objekt pojmenován podle
jeho posledních majitelů, manželů Scheybalových, kteří
byli významnými národopisci a sběrateli. Naleznete zde
i Městskou galerii MY a sousoší Getsemanské zahrady.
Muzeum skla a bižuterie /
Museum für Glas und Bijouterie

Kostel sv. Anny – původní centrum /
Annakirche – das ursprüngliche Stadtzentrum

• Jablonec (Gablonz a. d. Neiße) rühmt sich zudem des
Prädikats „Münzstadt“. Diese tschechische Münzstätte
wurde 1993 gegründet und ist exklusiver Hersteller von
Umlauf- und Gedenkmünzen.

• Na území města se nalézají hned 3 rozhledny. Při návštěvě
Jablonce si nenechte ujít prohlídku monumentální budovy
radnice, jejíž 51 m vysoká věž je přístupná v letních měsících a v jejímž přízemí jsou Turistické informace. Dále je to
rozhledna Nad Prosečí a vyhlídková restaurace Petřín.

Lidická ulice / Lidická Strasse

Nová radnice / Neues Rathaus

• Direkt in der Stadt ragen drei Aussichtstürme auf. Bei
einem Besuch von Jablonec sollte man sich nicht den
Besuch des monumentalen Rathausgebäudes entgehen lassen. Der 51 Meter hohe Rathausturm, dessen
Erdgeschoss ein touristisches Info-Zentrum birgt, kann
in den Sommermonaten auch bestiegen werden. Hinzu
kommen der Aussichtssturm Na Proseči (Proschwitzer
Kamm) und das Restaurant Petřín mit Aussichtsturm.
• Jablonec ist eine ausgesprochene Sportstadt. Sie bietet nicht nur Athleten, Eishockey- und Fußballspielern,
sondern auch Skilangläufern und Biathleten erstklassige
Bedingungen. In Jablonec ist sogar Baseball getrieben.
Wussten Sie, dass beispielsweise die Speerwerferin
Bára Špotáková und die Biathletin Gabriela Soukalová
aus Jablonec stammen?

• Das Touristische Informationszentrum befindet sich im
ehemaligen Pfarrhaus Nr. 1 in der „Kirchgasse“ (Kostelní ulice), gemeinsam mit der Annenkirche bildeten
dieses den früheren Stadtkern. Heute trägt das Objekt
den Namen ihrer letzten Besitzer, des namhaften Völkerkundler- und Sammlerehepaares Scheybal. Hier befinden sich zudem die Städtische Galerie MY und die
Skulpturengruppe „Garten Gethsemane“.
• In Jablonec nad Nisou steht auch das bedeutendste
sakrale Jugendstil-Baudenkmal Mitteleuropas – die
altkatholische Kreuzerhöhungskirche vom Gablonzer
Architekten Josef Zasche, einer der berühmtesten Persönlichkeiten dieser Stadt.
• In der Stadt gibt es gleich fünf Kirchen – jede von ihnen in
einem anderen Baustil: Annenkirche (Barock), Herz-JesuKirche (Zwischenkriegs-Modernismus), altkatholische
Kreuzerhöhungskirche (Jugendstil), Dr.-Farský-Kirche
(Neugotik), Heilig-Geist-Kirche (urspr. Barock), Dreifaltigkeitskirche (Zwischenkriegs-Moderne).

TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI /
SEHENSWÜRDIGKEITEN
Nová radnice / Neus Rathaus
Stará radnice / Altes Rathaus
Muzeum skla a bižuterie / Museum für Glas und Bijouterie
Kostel sv. Anny/ Annakirche
Dům manželů Scheybalových / ehemaliges Pfarrhaus
Sokolovna / Turnhalle
Městské divadlo / Stadttheater
Poštovní úřad / Postamt
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova / Herz-Jesu-Kirche
Kostel Dr. Farského / Dr. Farský Kirche
Centum MHD / Stadtverkehr
Kostel Povýšení sv. Kříže / Kreuzerhönungskirche
Jablonecká přehrada / Jablonecer Talsperre
Pomník Jablonecké elektrické dráhy / Denkmal
Jablonecer elektrischen Straßenbahn
 Původní barokní dům, dříve galerie Belveder /
ehemaliges Barokhaus, früher Galerie Belveder
1.














