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▶ Místo úvodu
Český sever to jsou Jizerské a Lužické hory, pohoří stojící
trochu v pozadí v srovnání s mediálně známějšími
Krkonošemi. To ale neznamená, že by se jednalo o krajinu
méně malebnou. Centrem tohoto regiónu je město Liberec s
dominantou viditelnou z velké dálky. Jedná se o moderní
stavbu televizní věže, která stojí na Ještědu a z které je
jedinečný výhled nejenom na okolní lesy, ale také do celé
středočeské kotliny.
Co nás napadá při vyslovení názvu tohoto turistického regiónu?
Kromě klasických termínů jako jsou šperky, bižuterie, Jizerské hory,
horská turistika, Jizerská padesátka, ZOO, botanická zahrada
objevuje se zde i jeden nový pojem - aquapark v Liberci. Je vidět,
že marketing má aquapark dobrý.

Český sever je regiónem, který se právem může pochlubit
hezkou a turistikou málo dotčenou přírodou. Milovníci přírody
zde na severních svazích Jizerských hor najdou přírodní
rezervaci Jizerskohorské bučiny, která je největším
komplexem bukových porostů u nás. Jablonec nad Nisou
proslavilo po celém světě sklo a bižuterie, Frýdlant je zase
známý svým zámkem a Máchův kraj, jinak řečeno
Českolipsko, je oblíbenou destinací tisíce turistů, kteří tráví
dovolenou u Máchova jezera.
Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
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břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.
K. H. Mácha: Máj

MÁCHŮV KRAJ
Co může symbolizovat tento kraj romantických básníků více
než Máchovo jezero. Karel Hynek Mácha a jeho romantičtí
souputníci, kteří si tento kraj velice oblíbili, by se dnes asi
divili tomu, že kraj i jezero nese jméno jednoho z nich. Co je
sem lákalo? Lákaly je hluboké lesy a zříceniny starých
hradů, prostě věci blízké jejich romantickým duším a touze
po mystice přírody.
Centrem této turistické oblasti je Česká Lípa,
čtyřicetitisícové město ležící západně od Liberce. Do
Máchova kraje se ale spíše jezdí za oddechem nebo
toulkami po přírodě a hradech. K oddechu dobře poslouží
Máchovo jezero, které ale žádným jezerem není. Je to
rybník založený králem Karlem IV. Zdejší pláže poskytují
možnost oddechu u vody tisícům návštěvníků. Jezero je tak
velké, že po něm mohou plout také výletní parníky.
Pokud se chcete blíže seznámit se životem a dílem K. H.
Máchy navštivte jeho muzeum v Doksech, městečku na
břehu jezera. Zájemci o historii mohou vyrazit na některý z
hradů, zámků nebo zřícenin, které se tady nacházejí.
Symbolem kraje jsou zříceniny hradu Bezděz na kopci
vysokém asi 600 metrů jižně od Máchova jezera. Hrad byl
postaven v letech 1260-78 králem Přemyslem Otakarem II. V
dalším období byl Bezděz několikrát zastaven a to až do
doby, kdy Karel IV. hrad koupil zpět pro korunu. Ferdinand I.
ho v roce 1633 daroval mnichům pražského kláštera v
Emauzích a hrad se následně stal oblíbeným poutním
místem. Po zrušení mnišského řádu koncem 18. století
Josefem II. zůstal Bezděz neobydlen a takovým je dodnes.
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Nejcennější částí hradu je hradní kaple z 13. století. Části
hradu jsou dnes přes probíhající rekonstrukci přístupné
návštěvníkům.
Jižně od Bezdězu stojí Houska, jeden z nejlépe zachovalých
hradů krále Přemysla Otakara II. Původně gotický hrad
přestavěný na renesanční zámek je dnes v soukromých
rukou a je přístupný veřejnosti. K dalším zříceninám této
oblasti patří hrad Starý Bernštejn jižně od České Lípy a
hrad Ralsko na území někdejšího vojenského prostoru
Ralsko. Milovníci zámecké architektury by měli zamířit na
zámek Zákupy ležící několik kilometrů od České Lípy, kde
se konala svatba následníka rakouského trůnu arcivévodu
Františka Ferdinanda d´Este s hraběnkou Žofii Chotkovou.

LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
Lužické hory se táhnou západním směrem od Ještědu nad
Libercem až k Rumburskému výběžku a národnímu parku
České Švýcarsko na hranici s Německem. Jedná se o
oblast, která je asi z poloviny pokryta lesy a která je
chráněnou krajinnou oblastí. Přesto její věhlas je tak trochu v
pozadí v srovnání s jinými turistickými oblastmi. Menší
mediální známost bude mít pro vás výhodu v tom, že se tady
setkáte s větším klidem, než je to obvyklé v známých
turistických oblastech.
Lužické hory jsou proto ideálním turistickým cílem pro
všechny zájemce o turistiku v přírodě. Jednou z mála
místních mediálních hvězd je Panská skála, unikátní skalní
útvar stojící nedaleko Kamenického Šenova. Jedná se o
čedičovou skálu známou také pod jménem Kamenné
varhany, která je vulkanického původu. Na vrcholku kopce s
čedičovými sloupy o délce 12 metrů, které jsou oblíbeným
motivem filmařů stojí zříceniny středověkého hrádku. Z
kopce se vám naskytne hezký pohled na město Kamenický
Šenov. Dějiny tohoto města jsou spojeny s výrobou skla,
přesněji s výrobou lustrů, které se tady vyrábí od 17. století.
Více o sklářské tradici se dozvíte z expozice v místním
sklářském muzeu.
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Pokud jsou předmětem vašeho zájmu zámky a hrady
navštivte zámek Lemberk, Bredovský zámek v blízkosti
Jablonného v Podještědí nebo gotický hrad Grabštejn u
Hrádku nad Nisou s výhledem do Polska a Německa.
Oblíbeným cílem návštěvníků je také Kryštofovo údolí,
obec s roubenými domy, dřevěným barokním kostelem ze
17. století a železničním viaduktem z konce 19. století, která
se zachovala ve stavu z první poloviny 20. století. Obec leží
v údolí řeky Rokytky západně od Liberce.

FRÝDLANTSKO
Kraj na druhé straně Jizerských hor, kraj na konci světa, kraj
hornatý s četnými lesy, horskými loukami a poli. Městečko
Frýdlant ležící na severní straně Jizerských hor si celá
Evropa 17. století spojovala s významným císařským
vojevůdcem Albrechtem z Valdštejna. Albrecht z Valdštejna
byl frýdlantským vévodou a majitelem zdejšího zámku. Po
jeho zavraždění daroval rakouský císař původně renesanční
zámek rodině Gallasů. Veřejnosti byl tento zámek
zpřístupněn již v roce 1800 a tak se stal jedním z prvních
zámků otevřených pro návštěvníky. S minulostí kraje se
nejlépe seznámíte v muzeu venkovského života v
Jindřichovicích pod Smrkem.

JIZERSKÉ HORY
Chráněná krajinná oblast Jizerské hory se rozprostírá na
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ploše 368 km a rozkládá se v nadmořské výšce 325 až
1124 metrů. Patří k jedné z nejstarších chráněných oblastí u
nás. Jedná se o horské a podhorské území s řadou
rašelinišť a smrkovými i bukovými lesy. Přirozeným
vegetačním typem oblasti je les, který byl v minulosti v
důsledku sklářské činnosti a později průmyslovými emisemi
dost narušen a poškozen.
Podhůří Jizerských hor s četnými horskými chalupami
rozsetými po horských loukách jsou dnes oblíbenou
rekreační oblastí. Obzvláště oblíbené je tady lyžování a to
zejména běh na lyžích. Lyžařům slouží v zimě Jizerská
magistrála, kromě ní jsou tady 4 naučné stezky, z nichž
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jedna vede k přírodní památce Pod Dračím vrchem, kde se
nachází velké množství tisů.

▶ Liberec
Internet: www.liberec.cz, www.infolbc.cz
Počet obyvatel: 100 000
Liberec, stotisícové město ležící v kotli mezi Jizerskými
horami na severu a Ještědským hřbetem na západě, není
právě tím typickým dovolenkovým cílem. Snad do určité míry
v zimě, kdy se na Ještědu dá lyžovat, v létě již méně. Město
bylo založeno na obchodní stezce z Čech do Branibor a od
17. století patřilo k našim hlavním textilním centrům. Textilní
průmysl dosáhl svého maximálního rozvoje v 19. století
spolu se zpracováním bavlny. Dokladem úspěšného rozvoje
města je jeho přeměna z města dřevěných budov na město
postavené z kamenů. K nejstarším budovám města patří
zámek, který byl postavený v době renesance. V průběhu
18. a 19. století byl zámek přestavěn.
Centrum Liberce tvoří náměstí dr. Beneše, kterému vévodí
budova radnice z let 1888-92. Vzorem pro libereckou radnici
postavenou v neorenesančním stylu byla radnice v hlavním
městě Rakouska Vídni. K nejstarším domům města, tzv.
Valdštejnovým domům, se dostanete z Benešova náměstí
po Železné nebo Kostelní ulici, které vás přivedou na
Sokolovské náměstí. Větrnou ulicí se pak dostanete k
dřevěným domkům. Milovníci květin by měli navštívit místní
botanickou zahradu, která vlastní zajímavou sbírku orchidejí.
Návštěvníci s dětmi zajisté neopomenou navštívit
zoologickou zahradu, která se rozprostírá
na ploše 16 ha a ve které žije asi 1 000
zvířat 200 různých druhů. Atrakcí ZOO je pár
bílých tygrů. Poslední léta se do Liberce
PRAKTICKÉ
začalo z celé republiky jezdit do místního
INFORMACE
aquaparku, který láká jak děti tak i dospělé.
Příjezd a doprava
Z Prahy do Liberce je to 100 km. Pokud nepojedete vlastním autem je
ideálním spojením autobus. Autobusové nádraží se nachází asi 10 minut od
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centra města. Z nádraží se dejte ulicí 1. máje kolem hotelu Imperial směrem
dolu k OD Kmart, odtud zase pokračujte směrem nahoru po Pražské ulici,
která vás přivede k náměstí. Spojení vlakem z Prahy a dalších českých
měst je špatné a trvá neúměrně dlouho.

Informace
Informační středisko, nám. Dr. E. Beneše 1, tel. 485101709, internet:
www.infolbc.cz, otevřeno po-pá od 8.30-18.00 hod., so, ne 9.30-12.30 hod.
Kromě informací a prodeje map a průvodců také zprostředkování ubytování.

Muzea a galerie
Severočeské muzeum, Masarykova 11, otevřeno denně kromě po od 9.0017.00 hod. Archeologická, historická a přírodovědná expozice věnovaná
dějinám města. Jedna expozice je věnovaná dějinám fotografie.
Oblastní galerie, U Tiskárny 1, internet: www.ogl.cz, otevřeno denně kromě
po od 10.00-18.00 hod. České malířství 19.-20. století, francouzské
malířství 19. století a holandské malířství 16.-18. století.

Lyžování
Dvě sjezdovky s jednou sedačkou a dvěma vleky se nachází na svazích
Ještědu. Z města se do areálu dostanete autobusem číslo 3.

Turistika
Z Ještědu vede do okolních lesů několik turistických stezek. Na Ještěd se
dostanete silnicí a to z centra městskou částí Horní Hanychov kolem údolní
stanice lanovky pořád nahoru. Další možností je nechat se vyvézt na 1 012
metrů vysoký vrchol lanovkou.

▶ Jablonec nad Nisou
Internet: www.mestojablonec.cz
Počet obyvatel: 46 000
Jablonec nad Nisou, město známé na celém světě svou
bižutérii, leží v kotli pod Jizerskými horami asi 10 km
východně od Liberce. I když první zmínka o městě je již z
roku 1356, město zůstávalo po celá staletí takřka v
anonymitě.
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Do „velkých dějin“ vstoupilo až v 18. století, kdy Jan
František Schwann navázal kontakty s obchodníky s bižutérii
ve velkých evropských městech. První sklárny tady byly
založeny v roce 1785. O padesát let později se na území
města nacházelo již devět skláren, jejichž produkty se dále
zpracovávaly v desítkách brousíren. Hlavní exportním
artiklem Jablonce byly po dlouhá desetiletí „perly“ z
barevného skla, které byly určeny pro export do Afriky, Asie,
Jižní Ameriky a Oceánie. Zejména po tom, co začala
francouzsko-pruská válka v letech 1870-71, která zastavila
konkurenční výrobu, ovládly jablonecké „perly“ světové trhy.
Jablonec zažil v tomto období vrchol svého hospodářského
rozvoje.
Výrobou bižutérie se v této době zabývalo více než 200
místních firem ve kterých pracovalo asi 16 000
zaměstnanců. V tomto období také rapidně narostl počet
obyvatel města. Zatímco počátkem 19. století tady žilo asi 2
000 obyvatel v roce 1914 jich bylo již více než 30 000. S
první světovou válkou a následující hospodářskou krizí v 30.
letech 20. století přišel pokles výroby a ústup z pozice
světové jedničky. Světové trhy začala bižuterie z Jablonce
opět dobývat až v 60. letech 20. století. Z architektonického
hlediska Jablonec svým návštěvníkům toho hodně nabídnout
nemůže. Za pozornost stojí pouze několik secesních domů,
které si na přelomu 19. a 20. století nechali
postavit
místní obchodníci a majitelé
skláren.

PRAKTICKÉ
INFORMACE

Příjezd a doprava
Autem z Liberce je to asi 10 km. Ideální je spojení
tramvají, která jezdí mezi Libercem a Jabloncem v
častých intervalech, jezdí sem také autobus.

Informace
Informační středisko, Mírové nám. 19, tel. 483357335-7, internet:
www.mestojablonec.cz, otevřeno po-pá od 8.00-17.00 hod., so 8.00-12.00
hod. Informační centrum se nachází na náměstí.

Muzea a galerie
Muzeum skla a bižuterie, U muzea 398, otevřeno denně kromě po od 9.0017.00 hod. Expozice věnovaná dějinám výroby skla a bižuterie. Kromě
hlavní budovy umístěné v hezké secesní budově patří k muzeu pobočky v
Galerii Belveder (Mlýnská ul. 27) a Kristiánov. V Galerii Belvedere si můžete
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prohlédnout expozici věnovanou skleněnému knoflíku v 19. století.
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UBYTOVÁNÍ S TENISEM
Máte rádi aktivní odpočinek? Rádi si zahrajete
tenis? Chcete poznat jižní Čechy?

UBYTOVÁNÍ
Dva menší apartmány pro dvě osoby s možností přistýlky.
Jeden větší apartmán se dvěmi lůžky v oddělené ložnici
a třemi přistýlkami.
Apartmány jsou vybaveny kuchyňkou s lednicí, elektrickým
vařičem, TV se satelitem, WC a sprchovým koutem.
U domu je malý venkovní bazén a krb, možnost posezení na
terasách.
TENIS
Součástí pozemku jsou dva tenisové kurty.
REZERVACE
Věra Hronzová, Otín 100, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 775 661 184
E-mail: hronzova@ubytovani-tenis.cz
Internet: www.ubytovani-tenis.cz
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LÉTO S TENISEM
A ANGLIČTINOU
Zájemcům o dovolenou uprostřed hezké jihočeské
přírody, kteří chtějí spojit příjemné s užitečným
nabízíme prázdninové pobyty s intenzivním kurzem
angličtiny ve spojení s tenisem.

Obsah kurzu přizpůsobíme požadavkům zákazníka.
Termín: červenec, srpen, pondělí-pátek
Počet hodin: 4 vyučovací hod. denně, 20 hod. týdně
Minimální počet účastníků: 4
Cena: 2 000 Kč/osobu a týden

REZERVACE
Jazyková škola Hallo English
Pravdova 1113/II., 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 776 050 082, 777 560 363
E-mail: skola@halloenglish.cz
www.halloenglish.cz
12

MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU

CENA REKLAMY
ROZMĚRY
FOTOGRAFIE
CENA
MIN. CENA
TEXT
FOTO
OBJEDNÁVKY

cca 10x18 cm
1
1 Kč/za jedno zobrazení*
500 Kč
zasílejte v bežném textovém editoru
zasílejte ve formátu JPG
Jazyková škola Hallo English
Pravdova 1113/II.
377 01 Jindřichův Hradec
E-mail: skola@halloenglish.cz
Tel. 777 560 363

* jedním zobrazením je myšleno jedno stáhnutí průvodce, min. počet
objednaných zobrazení je 500 (počet stáhnutí dokladujeme oficiální
statistikou návštěvnosti serveru)
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www.petro.cz

Tento průvodce byl bezplatně stažen
z internetové stránky

CESTUJEME NA VLASTNÍ PĚST
www.petro.cz

vydání první březen 2006
text Jozef Petro
fotografie Milena Petrová, Jozef Petro
© petro.cz 2006

14

