
 

 

Další informace o činnosti klubu včetně fotografií z akcí na http://turiste.webpark.cz.  
Účast na veškerých akcích KČT TJ Slovan K. Vary je na vlastní nebezpečí. Účastník je povinen si počínat v souladu s příslušnými §§ NOZ.  

 

 

 
 

  

  Vyšlápněte si s námi za zdravím a poznáním! 
 

KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 

 

 
 

 
Jarní velikonoční turistická expedice 2019 s outdoorovým programem za podpory autobusu 

JIZERSKÉ HORY   
*Černá Studnice *Bedřichov *Tanvald *Smržovka 

*Hejnice *Smědava *Jizerka *Desná *Hvězda  
 

Velikonoce 19. 4. – 22. 4. 2019  

 

Odjezd: 19. 4. 2019  6:30 Ostrov – Mírové nám.; K. Vary – Tržnice 7:00 

 

Ubytování:  Horská chata Lučanka - Lučany nad Nisou, čp. 20 

 

Cena: 2.100,- Kč - pro členy TJ Slovan Karlovy Vary, ostatní + 200 Kč. 

 Cena obsahuje dopravu, ubytování s polopenzí (3x). 

  

Doprava: Autobus - Dopravní podnik Karlovy Vary.  

 

Vede:  RNDr. František Wohlmuth  

 

Přihlášky:   603 209 270;  fjw@volny.cz u vedoucího akce. 

   

Platby:  Na účet: 16738341/0100 v.s. 4190419,  Termín: 28. 2. 2019 

   Ve zprávě pro příjemce uveďte své příjmení.  

mailto:fjw@volny.cz
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Předpokládaný program (změna s ohledem na počasí vyhrazena): 

 

1. den 19. dubna 2019 - Velký pátek                       Černá Studnice – Královka - Bedřichov 

Odjezd z Ostrova nad Ohří  -  Mírové náměstí 6:30 a Karlovy Vary od Tržnice 7:00.  

Dnešní den bude patřit putování po 

známých i méně známých jizerských 

rozhlednách. Autobusem dojedeme 

k rozhledně Černá Studnice (869 m n. 

m. – výška 21 m  a 91 schodů, vstupné 

50/30 Kč). Odtud dojdeme po červené 

značce po 3 km  k rozhledně  Nisanka 

(673 m n. m. – výška 24 m a 126 schodů, 

vstupné 15 Kč). Pokračujeme dále po 

červené k rozhledně Bramberg (777 m 

n. m. – výška 21 m, vstupné  20/10 Kč) – 

7 km. Stále stejná barevná značka nás po 

cca 10 km dovede k rozhledně Slovanka 

(796 m n. m. – výška 14 m, vstup zdarma celoročně). K rozhledně Královka (859 m n. m. – výška 

23,5 m a 107 schodů, vstupné 40/30 Kč) doputujeme po 14 km po zelené značce. Do dnešního cíle 

v Bedřichově – 15 km, nám už bude zbývat jen kilometrový sestup po modré značce. Z Bedřichova 

odjedeme na ubytování do Lučan nad Nisou.                              Předpokládaný počet 15 km za den.  
Černá Studnice - Kamenná věž byla dokončena v roce 1905 a má 4 ochozy, ze kterých budete mít výhled na Jablonec, 

Liberec, Ještědsko-kozákovský hřbet, významné části Jizerských hor i Krkonoš, dále také Český ráj s Troskami, 

Bezdězem a Ralskem. Za výhledem je třeba vystoupat 91 schodů do výšky 21 metrů. Informace o rozhledně lze získat v 

restauraci pod věží, která je otevřena po celý rok. Při zakoupení vstupu, dostanete jako vstupenku kruhovou pohlednici. 

Je-li rozhledna zavřená, částečný výhled máte z 50 m vzdálené skály, která byla již v roce 1885 upravena na vyhlídkový 

prostor. 

 

2. den 20. dubna 2019 - Bílá sobota                                   Černá Studnice – Tanvald - Smržovka 

Snídaně 7:30, odjezd busu v 8:30. 

Ráno odjedeme busem opět na Černou Studnici, tentokrát se po červené značce vydáme opačným 

směrem po Hřebenovce. Budeme procházet kolem skalních útvarů, kolem vysílače na vrchu 

Pustina (831 m n. m.) až k vyhlídkovému místu Muchov – 5 km. Následovat bude přes další 

vyhlídkové místo Terezka příkrý sestup do Tanvaldu – 7 km. Od zdejšího Infocentra se vydáme 

po modré značce podél říčky Kamenice. Projdeme kolem kostela sv. Petra a Pavla se hřbitovem, 

památníku obětem válek a pomníku K. Theodora Körnera. Od restaurace Pod Špičákem budeme 

pokračovat po cyklotrase č. 3025 k Zámečku ve Smržovce – 13 km. Zdatnější si mohou ještě vy-

šlápnout na nedalekou vyhlídku Finkův kámen. Pak se autobusem přemístíme do Jiřetína pod 

Bukovou  - prohlídka Vily Johanna Schowanka – vstupné 20 Kč. Poslední místo, které busem 

navštívíme bude Josefův Důl se skalní vyhlídkou Peklo pod Čertovy kameny a přehrada s MVE.                                             

Předpokládaný počet 15 km za den. 
Zámeček  Smržovka - Přízemní budovu s 

mansardovou střechou si v roce 1706 nechali 

postavit Desfoursové jako své letní sídlo. Dnes se 

zde nachází muzeum. 

Vila  Johanna Schowanka - Vila byla rodinným 

sídlem Schowanků, zakladatelů továrny na výrobu 

dřevěných hraček a perlí. Postavena byla v roce 

1908 podle návrhu jabloneckého architekta Rudolfa 

Hemmricha, v letech 1935 - 1938 přestavěna do 

dnešní funkcionalistické podoby. V současné době je 

zpřístupněná veřejnosti jako muzeum. Muzeum 

nabízí 4 expozice: Počátky lyžování, Drobné 

památky Jizerských hor, Místní historie, Truhlářské 

nářadí. 
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3. den 21. dubna 2019 - Velikonoční neděle                    Bazilika Hejnice – Jizerská hřebenovka 

Snídaně 7:30, odjezd busu v 8:30. 

Po snídani odjedeme busem do 

Hejnice, kde si prohlédneme 

klášterní barokní kostel 

Navštívení Pany Marie – 

Bazilika minor (10:00 komen-

tovaná prohlídka, 60 minut, 

vstupné 70/50 Kč. Po prohlídce 

baziliky nás autobus odveze na 

Smědavu ke startu naší pěší 

túry. První část bude směřovat 

po červené s odbočkou na vrchol 

Jizery (1 122 m n. m.) a zpět – 6 

km. Na druhou část pěší túry se 

vydáme po zelené Hřebenovce 

přes most na Smědavě do Černé 

Smědé a na Předěl – 3 km. Odtud budeme pokračovat po červené Hřebenovce po tzv. Zelené cestě 

přes Zelený kámen ke skalisku Pytlácké kameny (975 m n. m.) – 8 km. Pokračujeme přes Jelení 

stráň (1 018 m n. m.) stále po červené Hřebenovce až na Jizerku – 12 km, kde na nás bude čekat 

bus. Případní zájemci si ještě mohou vyšlápnout na nedaleký Bukovec (1 005 m n. m.) s dalekým 

výhledem.                                                                                    Předpokládaný počet 20 km za den.   
 

Hejnice - Klášterní barokní kostel byl vybudován na místě starého poutního místa, jehož počátky sahají do 13. stol. 

Současná bazilika pochází z 18. stol. Stavba má půdorys kříže s postranními kaplemi, pravé příčné rameno kříže je 

tvořeno zbytky původního gotického kostela. Hlavní oltář je dílem sochařů J. Hájka z Mnichova Hradiště a I. Brenera z 

Liberce. Na oltáři se v pozlacené skříňce nachází soška Panny Marie ze druhé poloviny 14. stol., nazývaná Mater 

Formosa – Sličná matka. V ambitech se nachází jedna z nejstarších gotických památek v Čechách, socha Ulricha von 

Biebersteina. K vyhledávaným památkám patří také křížová cesta nebo Polní valdštejnský oltář.V těsné blízkosti kostela 

stojí františkánský klášter z konce 17. století. Od 1. července 2018 je poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie 

národní kulturní památkou. 

Pytlácké kameny - Žulové skály dostaly jméno po králi jizerskohorských pytláků Hennrichovi, který se pod nimi údajně 

za napoleonských válek skrýval a chodil 

odtud pytlačit. Je odsud krásný výhled do 

údolí řeky Jizery, na Velkou jizerskou 

louku, na Vysoký jizerský hřeben a také 

na Malou jizerskou louku a Vlašský 

hřeben. 

Jizerka – Muzeum Jizerských hor. 

Muzeum se člení na 4 základní celky. 

Prvním je expozice Jizerské hory za 

starých časů, kde se seznámíte s historií 

osídlení a lidovým stavitelstvím. Druhým 

je expozice Dějiny sklářské výroby, její 

tradice i současnost. Díky další expozici 

Příroda Jizerských hor nahlédnete na 

přírodní zajímavosti v okolí. Posledním 

celkem je Galerie Montana. Jedná se o 

soubor fotografií na téma „klid lesa“ od 

známého fotografa Siegfrieda Weisse. 

 

 

4. den 22. dubna 2019 - Velikonoční pondělí            Přetržená přehrada – Rozhledna Štěpánka 

Snídaně 7:30, odjezd busu v 8:30. 

Nejprve se vydáme na pěší túru z Josefova Dolu od Lesní brány po žluté značce ke 3 km 

vzdálenému místu Protržená přehrada. Odtud se vypravíme po cyklostezce č. 3019 podél toku 

Bílé Desné. Cestou si můžeme odbočit a prošlápnout 365 žulových Mariánských schodů. 

Následně projdeme kolem skokanských můstků, bývalého Karnetova mlýna s MVE, kolem 
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kostela Nanebevzetí Panny Marie, dalšího kostela Nanebevstoupení Páně, až dojdeme do cíle 

v Desné, kterým je po 11 km putování Riedlova vila s nedalekou Riedlovo hrobkou. Zde na nás 

bude čekat bus, kterým se přemístíme 

do Příchovic u Kořenova. Tam si 

nejprve prohlédneme areál Járy 

Cimrmana (Rozhledna Maják, 

Muzeum Cimrmanovy doby a 

Cimrmanova rolnická expozice 

s restaurací U Čápa – vstupné 45/35 

Kč). Potom se přemístíme k nedaleké 

turistické chatě Hvězda, od které si 

vyšlápneme k rozhledně Štěpánka na 

vrchu Hvězda. Po občerstvení bude 

už na programu návrat do Karlových 

Varů a Ostrova.  

Předpokládaný počet 15 km za den. 

 
Protržená přehrada - Přehrada se sypanou hrází byla postavena v roce 1915 na Bílé Desné za účelem regulace toku a 

předcházení povodním, které často sužovaly údolní osady. Pouhý rok po zprovoznění přehrady však došlo ke katastrofě. 

V odpoledních hodinách 18. září 1916 voda začala prosakovat hrází přehrady, která se nakonec protrhla a způsobila 

katastrofální povodňovou vlnu. Pod návalem vody zemřelo 62 lidí a na 100 domů v Desné bylo těžce poškozeno nebo 

zcela zničeno. Zbytky přehrady včetně hrázní šoupátkové věže dodnes stojí na místě, k obnově přehrady nikdy nedošlo. 

V roce 1937 byl v Desné odhalen památník katastrofy. 

Riedlova vila - Riedlova vila byla postavena podle vzoru severoitalských reprezentačních sídel. Dnes je v ní umístěno 

kulturní a informační středisko, které pořádá různé 

akce a výstavy. Rodinná hrobka v podobě 

novorománsko-gotické kaple s kryptou. Objekt 

vystavěný v letech 1889–90 stavitelem Adolfem 

Bürgerem z Liberce pro Josefa Riedela, majitele 

desenských skláren. 

Rozhledna Štěpánka - Kamenná rozhledna byla 

veřejnosti zpřístupněná v roce 1892. Rozhledna byla 

postavena na počest arcivévody Štěpána, který 

dohlížel na stavbu zdejší silnice a toto místo se mu 

zalíbilo. Výška rozhledny je 24 metrů. Z vyhlídkového 

ochozu ve výšce 21 metrů uvidíte západní Krkonoše, 

údolí Desné a Kamenice, roztroušenou zástavbu 

horských chalup, přehradu Souš a v pozadí horu 

Jizeru.  

 

 

Organizační informace: 

1. Na vhodných místech bude čas na občerstvení, nikoli však na restaurační obědy pro větší 

počet osob (velké ztrátové časy). 

2. Prohlídky interiérů jsou předpokládány tehdy, jsou-li v programu uvedeny. Samozřejmě 

prohlídky nejsou povinné, v jejich čase může mít účastník libovolný individuální program. 

V ceně výletu vstupné není zahrnuto. 

3. S návraty z denního programu na ubytování se počítá v cca 18-19 hod. 

4. Vedoucí zájezdu si vyhrazuje právo v případě mimořádně nepříznivých povětrnostních 

podmínek program zájezdu přiměřeně upravit, případně z nedostatku času návštěvu některé 

lokality i zcela vynechat. 

5. Program expedice je pro účastníky poměrně fyzicky i časově náročný a je zaměřen 

především pro aktivní turisty. 

6. Samostatné dvoulůžkové pokoje budou přednostně obsazovány partnerskými páry. 

7. Zájmové území je převážně zobrazeno na mapě KČT 1:50 000 č. 20-21Jizerské hory. 


