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 Jizerské hory VI. 
sobota 15. září 2018 

 
 Odjezd: v 6:30 h z parkoviště U stadionu. 

Trasa autobusu: Pardubice – kruh. objezd Plotiště n. Labem – Hořice – Úlibice – Jičín – Turnov – Hodkovice n. 
Mohelkou – Jablonec n. Nisou – Smržovka – Jiřetín pod Bukovou, Obecní úřad (50,7570486N, 15,2657708E), zelená 
tur. značka. Zde vystoupí 1. skupina. 

 (Délka dílčí trasy 130 km, doba jízdy 1:55 h). 
Autobus pokračuje: od Obecního úřadu v Jiřetíně pod Bukovou přes Tanvald do Desné, k čerpací stanici Papoil 
(u Kult. domu Sklář) (50,7623111N, 15,3199036E), červená tur. značka. Zde vystoupí 2. skupina. 

 (Délka dílčí trasy 8,9 km, doba jízdy 0:13 h). 
Autobus pokračuje: z Desné, od čerp. stanice Papoil (u Kult. domu Sklář) – Krkonošskou ulicí přes Dolní Polubný – 
Kořenov – Příchovice, na parkoviště Ski areálu U Čápa (50,7413294N, 15,3473050E).  Zde vystoupí 3. skupina. 
(Délka dílčí trasy 6,4 km, doba jízdy 0:08 h). 
Autobus zde čeká na návrat všech skupin. 

 Plánovaný odjezd autobusu: 18 h.  
 Zpáteční trasa autobusu: Příchovice, z parkoviště Ski areálu U Čápa – Vysoké n. Jizerou – Jilemnice – Nová Paka – 

Úlibice – Hořice – Sadová – Plotiště n. Labem – Pardubice U stadionu. 
 (Délka dílčí trasy 117 km, doba jízdy 1:53 h). 

Trasa autobusu celkem:  262,3 km + 10 % = 288,5 km, doba jízdy celkem: 4:09 h + 10 % = 4:34 h.  
Plánovaný návrat do Pardubic: v 20:15 hodin. 

  
 Trasy jednotlivých pěších skupin: 

1. skupina (charakter VHT): 
Od Obecního úřadu v Jiřetíně pod Bukovou (520 m) [1] po zelené zn. V směrem, přes most přes řeku Kamenici, po 
silnici S směrem Údolím Kamenice, po 250 m po zelené zn. vpravo Valašskou ul. a 
stálým stoupáním na vrchol Tanvaldského Špičáku (810 m) [2]. Před vrcholem je 
možno odbočit vlevo na skalní vyhlídku (tam i zpět + 100 m). Na vrcholu je restaurace a 
rozhledna. Pokračujeme po zelené zn. V na rozcestí Pod Špičákem. Odtud pouze po 
modré zn. SV do Albrechtic [3], kde modrá zn. končí, od rozcestníku vpravo JV po zelené zn., která u vyhlídkového 
místa odbočí vlevo V do Desné [4] a na rozcestí Desná – U Dubu končí. Dále vlevo po červené Hřebenovce S 
Krkonošskou ul. okolo Městského úřadu, pošty Desná, Riedlovy vily k čerpací stanici Papoil u Kulturního domu Sklář, 
kde červená zn. odbočí S do údolí Černé Desné [5]. Stále po červené zn. okolo Fuchsova kříže [6], Přírodní 
památkou Černá Desná (vodopády Plotnový, Dlouhý, Bukový, Hrncový) k Bartelovu kříži [7] a rozcestníku Pod 
Souší [8], okolo Nýčových Domků [9] do Horního Polubného [10] a k nádraží Kořenov [11], kde červená zn. končí. 
Odtud po modré zn. V směrem k rozcestí Kořenov – lesní chata, dále Z a JZ směrem okolo Obecního úřadu a pošty 
Kořenov na rozcestí u hotelu Motorest (odtud je možno odbočit vpravo S po trase cyklostezky č. 3018 a 3085 
k Tesařovské kapli – tam i zpět + 400 m) a dále J na rozcestí Pod Hvězdou (890 m), zde vlevo JV po zelené zn. 
k turistické chatě Hvězda a od rozcestníku vlevo SV stále po zelené zn. na Hvězdu s rozhlednou Štěpánka (959 m) 
[12]. Návrat stejnou cestou po zelené zn. na rozcestí Pod Hvězdou a dále Z směrem po souběhu modré a zelené zn. 
do Příchovic [13] na parkoviště Ski areálu U Čápa [14], kde čeká autobus. 
Celkem: 20,9 km + 10 % = 23 km, čas bez zastávek 7:16 h + 10 % = 8 h, stoupání 1018 m + 10 % = 1120 m. 
Trasa a profil jsou na str. 5. 
 
2. skupina: 
Desná [4], od čerpací stanice Papoil u Kulturního domu Sklář po červené zn. S směrem do údolí Černé Desné [5], 
okolo Fuchsova kříže [6], Přírodní památkou Černá Desná (vodopády Plotnový, Dlouhý, Bukový, Hrncový) 
k Bartelovu kříži [7] a rozcestníku Pod Souší [8], okolo Nýčových Domků [9] do Horního Polubného [10] a 
k nádraží Kořenov [11], kde červená zn. končí. Odtud po modré zn. V směrem k rozcestí Kořenov – lesní chata, dále 
Z a JZ směrem okolo Obecního úřadu a pošty Kořenov na rozcestí u hotelu Motorest (odtud je možno odbočit vpravo 
S po trase cyklostezky č. 3018 a 3085 k Tesařovské kapli – tam i zpět + 400 m) a dále J na rozcestí Pod Hvězdou 
(890 m), zde vlevo JV po zelené zn. k turistické chatě Hvězda a od rozcestníku vlevo SV stále po zelené zn. na 
Hvězdu s rozhlednou Štěpánka (959 m) [12]. Návrat stejnou cestou po zelené zn. na rozcestí Pod Hvězdou a dále Z 
směrem po souběhu modré a zelené zn. do Příchovic [13] na parkoviště Ski areálu U Čápa [14], kde čeká autobus. 
Celkem: 14,2 km + 10 % = 15.6 km, čas bez zastávek 4:52 h + 10 % = 5:21 h, stoupání 667 m + 10 % = 734 m. 
Trasa a profil jsou na str. 6. 
 
3. skupina: 
Tato trasa je rekreační, zvláště vhodná pro seniory a děti. Program je volný, trasa pouze doporučená. 
Od parkoviště Ski areálu U Čápa (795 m) v Příchovicích je možno J směrem navštívit restauraci a minipivovar 
U Čápa, Muzeum Cimrmanovy doby, rozhlednu Maják Járy Cimrmana, neznačenou cestou Z směrem Cimrmanovu 
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rolnickou expozici, pohádkovou cestu, dětské hřiště lesopark Na Sluneční a odtud po žluté zn. vpravo V směrem 
k rozcestníku Příchovice – hřbitov. Dále vpravo v souběhu modré a zelené zn. okolo hřbitova a kostela sv. Víta, 
dětského hřiště Příchovice, studánky u Panny Marie, pošty, Smrkové chaloupky k rozcestníku Příchovice – bus a po 
staré silnici k rozcestníku Pod Hvězdou. Odtud po staré silnici pouze  po zelené zn. k horské chatě Hvězda, zde vlevo 
SV je možno vystoupit na Hvězdu (959 m) s rozhlednou Štěpánka. Stejnou cestou zpět na parkoviště Ski areálu 
U Čápa. 
Celkem: 4,5 km + 10 % = 5 km, čas bez zastávek 1:30 h + 10 % = 1:39 h, stoupání 185 m + 10 % = 204 m. Trasa 
a profil jsou na str. 7. 
 
Doporučená mapa: Jizerské hory a Frýdlantsko, ed. KČT č. 20-21, 1:50 000. 
Upozornění: turistické značení v oblasti se změnilo, staré mapy jsou nepoužitelné! 
Trasy a jejich profily byly navrženy plánovačem www.mapy.cz a jsou zobrazeny na mapových přílohách na str. 5 až 7.  
K délkám, trvání a stoupání tras určených plánovačem byly přičteny rezervy 10 %.  

Cena:  100 Kč dospělí členové a děti nečlenové, děti členové 50 Kč; 200 Kč dospělí nečlenové. 

 
Přihlášky přijímá Dagmar Ehrenbergerová, e-mail: egova@seznam.cz, mobil 739 569 070. Při odhlášení od 14. dne 
před termínem akce a při nedostavení se k autobusu zaplatí každý stanovenou cenu v plné výši. 
Trasu připravil a výlet vede: Josef Kotyk (e-mail Josef.Kotyk@seznam.cz, tel. 777 319 370). 
 

Zajímavosti 
[1] Jiřetín pod Bukovou. Jako samostatná obec je Jiřetín poprvé uváděn v pozemkové knize z r. 1707. Zde se uvádí 
v obci 7 sedláků (statků) a 10 chalupníků. Nynější název obce – Jiřetín pod Bukovou byl odvozen od jména jednoho 
ze tří prvních usedlíků, Georga Kreuzingera, a prodělal v minulosti několik změn: 1656 - Geörgthal, 1676 - 
Geörgensberg či Georgensberg nebo Girgenthal až po Georgenthal. Název byl později počeštěn jako Jiřetín. Mezi 
významné osobnosti patří Daniel Swarovski (1862–1956), syn F. A. Swarovského z Jiřetína pod Bukovou,  který se 
stal zakladatelem světoznámé firmy na  výrobu skleněných figurek  a bižuterních kamenů  v tyrolském  Wattensu, 
Johann Schowanek (1868–1934) zakladatel největšího podniku v Evropě na výrobu dřevěných knoflíků, perlí, hraček 
a společenských her, proslaveného mimo jiné výrobkem „JO-JO“  a Ignaz Seibt (rod Seibtů je zde poprvé zmiňován 
r. 1672), který se významně podílel na rozvoji a podpoře školství v obci, vydal řadu lexikonů a byl autorem učebnice 
německého pravopisu. Firma Schowanek byla po r. 1945 zkonfiskována a název později změněn na n. p. TOFA, 
výroba byla rozšířena o mechaniky pian a klavírů, továrna začleněna pod ČSHN Hradec Králové. Po privatizaci je 
nynější název firmy DETOA s.r.o. Firma je jedním z posledních výrobců dřevěných hraček nejen v ČR, ale 
i Evropě a snaží se o zachování originální, léty prověřené kvality materiálů i ručního zpracování. Muzeum výroby 
hraček je v sobotu otevřeno od 10 do 16 h, exkurzi je třeba objednat předem. 

 
[2] Tanvaldský Špičák je výrazný vrch nacházející se mezi městy Tanvald a Albrechtice. Jeho nadmořská výška činí 
810 m a převyšuje tak severní část tanvaldské kotliny o markantních 320 m. Kamennou rozhlednu nechal postavit 
Německý horský spolek pro Ještědské a Jizerské hory podle plánů architekta Roberta Hemmricha. Rozhledna, 
dokončená 4. července 1909, nesla na počest 60. výročí panování císaře jméno Jubilejní rozhledna Františka 
Josefa I. Rok po rozhledně byl dostavěn také přilehlý hostinec. Dnešní podobu získala chata r. 1930. Svahy Špičáku a 
okolí jsou největším střediskem sjezdového lyžování v Jizerských horách. Ve ski areálu je lanová dráha a 5 lyžařských 
vleků s 6,6 km sjezdovek. 
 
[3] Albrechtice v Jizerských horách mají třetí nejdelší úřední název v Česku (před nimi jsou pouze Nová Ves 
u Nového Města na Moravě a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav). Obec má bohatou historii, která sahá 
až do r. 1670. V době hospodářské krize měli místní štěstí, že se v sousedním Jiřetíně podařilo udržet a nakonec 
i rozvíjet výrobu v továrně Johanna Schowanka TOFA (dnešní DETOA), která dávala práci i domácím dělníkům 
a pomohla udržet poměrně dobrou životní úroveň. Začínalo však hnutí heinleinovců a obec se rozdělila. V září 
1938 došlo k okupaci Sudet a odsunu českých obyvatel. Na začátku 2. světové války - 1939 nastalo období 
nejvážnější změny v dějinách Albrechtic, konce staletého soužití Čechů a Němců. Po druhé světové válce byli 
němečtí občané odsunuti. Jen některým z nich, většinou pasířům, brusičům a mačkářům, bylo dovoleno 
se rozhodnout, zda tu zůstanou nebo odejdou. Prázdné domy postupně zabydlovali přesídlenci, z nichž někteří také 
přebírali živnosti po odsunutých občanech. V současné době je hlavním lákadlem pro návštěvu turistický ruch. 
Albrechtice jsou mimořádně přitažlivé jak pro zimní, tak i pro letní sportovní rekreaci a aktivní odpočinek. Tanvaldský 
Špičák je největší lyžařské středisko v Jizerských horách a na Mariánské Hoře je nástupní místo na Jizerskou 
magistrálu. V obci nyní žije více než 300 trvalých obyvatel a  řada chalupářů. 
 
[4] Desná (počet obyvatel k 1.1.2016:  3 173) se rozkládá v údolí kolem říček Bílé a Černé Desné a na okolních 
stráních. Obec byla založena hrabětem Desfoursem r. 1691. Dnes rozdělujeme Desnou na Desnou I (v údolí Bílé 
Desné), Desnou II (místní říkají za vodou) a Desnou III (směrem na Souš). Jako Desná I označujeme bývalou 
samostatnou obec Desná, jako Desnou II označujeme Potočnou a Pustiny, bývalé části obce Příchovice, a jako 
Desná III Dolní Polubný, Merklov, Černou Říčku, Nýčovy domky, Souš a Novinu, někdejší části obce Polubný.  
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K výraznému rozkvětu obce došlo v druhé polovině 19. stol., kdy byly v Potočné v provozu i velmi známé lázně. Na 
jejich místě stojí dnes park, kterému vévodí architektonicky zajímavá Riedlova vila, vybudovaná podle vzoru 
severoitalských reprezentačních sídel r. 1895 místním sklářským podnikatelem Josefem Riedlem. Dnes je to kulturní 
centrum obce, probíhají tam výstavy, hostují významní umělci, je tam umístěna místní knihovna. Na protější stráni se 
vypíná výstavná hrobka, která patřila rovněž Riedlově rodině. 
Mezi další zajímavosti Desné patří “Protržená přehrada” na Bílé Desné, jejíž pozůstatky dodnes připomínají na 
katastrofu z 18. září roku 1916. O život tehdy přišlo 62 lidí, spousta jich zůstala bez přístřeší a bez zaměstnání.  
V zimním období se Desná stává střediskem lyžařů. Jeden z nejužívanějších lyžařských vleků, který nabízí i večerní 
lyžování za umělého osvětlení, se nachází v Černé Říčce. 
 
[5] Černá Desná pramení v údolí mezi Černým vrchem a Jizerou. Odtud teče J směrem podél silnice II/290 až 
k přehradní nádrži Souš, která je na jejím toku zbudována. Na její J straně z přehrady vytéká, Z směrem obtéká osadu 
Souš a západně od Černé říčky pokračuje až k městu Desná. V těchto místech se na toku nachází přírodní památka 
Černá Desná, k jejímuž vyhlášení došlo na konci července r. 2013. Čtyři vodopády v přírodní památce nesou 
pojmenování (ve směru proti proudu): Plotnový vodopád (název je odvozen od přibližně 20 m dlouhé horní skalní 
plotny), Dlouhý vodopád (jedná se o peřejovitý až kaskádovitý víceramenný úsek o výšce 11 m doplněný rozlehlým a 
hlubokým vývařištěm a silně asymetrickými skalními kotli), Bukový vodopád a hned nad ním Hrncový vodopád (je 
3 m vysoký a název je odvozen od obřího žulového hrnce, který je jedním z nejdokonalejších svého druhu v České 
republice).  
Přímo v Desné, jihovýchodně od kostela Nanebevstoupení Páně, se Černá Desná slévá s Bílou Desnou, dále tok 
pokračuje jako Desná, která se po 2,4 km vlévá do Kamenice. 
 
[6] Fuchsův kříž připomíná neštěstí z r. 1912, kdy do rozbouřených vod spadl z lávky přes řeku devítiletý Alfred 
Fuchs. Zemřel v tanvaldské nemocnici na podchlazení a následky zranění 25. ledna 1912 a byl pohřben na místním 
hřbitově. 
 
[7] Bartelův kříž jsou stará boží muka tvořená mohutným žulovým podstavcem a litinovým křížem s tělem Krista. 
 
[8] Na Černé Desné, v místech někdejší osady Darre, byla v letech 1912 – 1915 vybudována vodní nádrž Souš. 
Některé chalupy tehdy skončily pod její hladinou. Až do r. 1974 bylo možné se v přehradě i koupat, pak však byla 
přeměněna na rezervoár pitné vody pro Jablonecko. Značené cesty se proto těsné blízkosti přehrady vyhýbají. 
 
[9] Osada Nýčovy Domky se nachází v blízkosti obce Souš, jež je součástí Desné III. Vznik osady se datuje na 
začátek 19. století, kdy zde byly postaveny dvě desítky roubených chalup. Většina původních domů v současné době 
slouží k rekreačním účelům a některé jsou nabízeny k ubytování turistů.  
 
[10] Polubný je část obce Kořenov v okrese Jablonec nad Nisou. Trvale zde žije 164 obyvatel. Od r. 1793, kdy zde 
byl vysvěcen kostel sv. Jana Křtitele, je sídlem farnosti, 19. října 1899 byl povýšen na městys. Obec se skládala 
z částí a osad Dolní Polubný, Horní Polubný, Kořenov, Černá Říčka, Zelené Údolí, Nýčovy domky, Kobyla, Merklov, 
Novina, Růžodol, Souš, Václavíkova Studánka. Dolní Polubný byl odtržen od obce Polubný a připojen k Desné 
r. 1949. Do r. 1959 zde středem řeky Jizery procházela státní hranice s Polskem, a tak jsou nyní součástí katastru 
Polubného i pozemky, které leží na historickém území Slezska.  
V obci v 19. stol. sídlila významná sklárna Josefa Riedela (1816 – 1894), která vyráběla lisované sklo. K jejím 
nejvýznamnějším výrobkům patřily miniaturní sochy habsburských císařů a vojevůdců, za něž obdržela ocenění na 
výstavě ve Vídni r. 1888. Riedlova hrobka v Pustinách se nachází poblíž ozubené železniční trati v samostatné 
pseudogotické kapli sv. Josefa a Panny Marie s věžičkou.  
K pamětihodnostem patří Větrný mlýn – nedokončený objekt mlýna, technická památka. Leží mimo naši trasu 400 m 
S od rozcestníku Horní Polubný na cyklostezce č. 22, 3018. 

 
[11] Kořenov leží v nejvýchodnější části Jizerských hor v těsném sousedství Krkonoš a hranic s Polskem. První 
zmínka pochází z r. 1577. Údajně byla obec pojmenována podle hory s kořeny. Rozkládá se po obou březích 
Kořenovského potoka, který přitéká zpod Štěpánky a částečně i v údolí Martinského potoka a Jizery. Svou rozlohou 
55,67 km

2
 je Kořenov největší horskou obcí v Čechách. 

Současná obec vznikla na přelomu padesátých a šedesátých let 20. stol. sloučením obcí Příchovice a Polubný a osad 
Jizerka a Rejdice.  
Technickou raritou je jediná ozubnicová železnice v Čechách vedoucí z Kořenova do Dolního Polubného. 
V budově vlakové stanice je Muzeum ozubnicové dráhy. V centru obce S od hotelu Motorest stojí zdaleka viditelná 
památka - osmiboká Tesařovská kaple s bílými zdmi, v noci nasvícená reflektory. 
Díky své poloze je Kořenov skvělým místem k zimní i letní dovolené. V zimě tady lze využít několika sjezdovek 
s lyžařskými vleky a přibližně 80 km upravovaných běžeckých stop. V létě je zde k dispozici řada značených 
turistických tras a přibližně 100 km cyklotras. Přímo v obci je bowling, minigolf a lanové centrum. 
 
[12] Novogotická Štěpánka stojící na vrcholu Hvězda je nejstarší rozhlednou Jizerských hor. Její stavba byla 
zahájena knížetem Camillem Rohanem r. 1847. V témž roce probíhala dole v údolích stavba císařské Krkonošské 
silnice, jejímž patronem byl arcivévoda Stephan - Štěpán, který na vrch vystoupil. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%BD_vrch_%28Jizersk%C3%A9_hory%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jizera_%28hora%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_II/290
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_Sou%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sou%C5%A1_%28Desn%C3%A1%29&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cern%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C4%8Dka&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1_Desn%C3%A1_%28p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDva%C5%99i%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_Nanebevstoupen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B_%28Desn%C3%A1%29&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A1_Desn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Desn%C3%A1_%28p%C5%99%C3%ADtok_Kamenice%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenice_%28p%C5%99%C3%ADtok_Jizery%29
https://www.turistika.cz/mista/desna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%99enov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Jablonec_nad_Nisou
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstys
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Polubn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Horn%C3%AD_Polubn%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%99enov
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1_%C5%98%C3%AD%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zelen%C3%A9_%C3%9Adol%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ni%C4%8Dovy_domky&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kobyla_%28Polubn%C3%BD%29&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Merklov&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Novina_%28Desn%C3%A1%29&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C5%AF%C5%BEodol_%28Ko%C5%99enov%29&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sou%C5%A1_%28Desn%C3%A1%29&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1clav%C3%ADkova_Stud%C3%A1nka&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Desn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1949
https://cs.wikipedia.org/wiki/1959
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slezsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Riedel
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%9Btrn%C3%BD_ml%C3%BDn_Polubn%C3%BD&action=edit&redlink=1
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Kníže Rohan kopec na jeho počest přejmenoval na Štěpánovu výšinu a zahájil zde stavbu rozhledny. Byla však 
postavena pouze základna věže se vchodem, kdy se arcivévoda přestal těšit přízni vídeňského dvora a odešel do 
Uher. Kníže, který stavbu zahájil zřejmě pro posílení svého vlivu ve Vídni, práce pozastavil a torzo věže poté stálo nad 
Tesařovem celých 40 let. Udržoval ji Horský spolek a turisté sem chodili pozorovat slunce. Rozhlednu od knížete 
převzal Horský spolek a o 4 roky později r. 1892 byla dostavěná věž otevřena. Výhled z ní je krásný – za pěkného 
počasí lze vidět Krkonoše, Jizerské hory, ale i Zvičinu, Mužský, Bezděz, Ralsko a Lužické hory. 
Obliba 24metrové rozhledny je po celou dobu její existence obrovská - s jejím obrázkem bylo vydáno rekordní 
množství pohlednic. Až do Kořenova se odtud jezdívalo na saních i lyžích. Poblíž Štěpánky tradičně stojí dřevěný 
stánek s občerstvením, zajímavý je i kamenný stůl s lavicí u jejího vchodu. Za věží lze najít trosky kamenného 
válečného kříže, který měl být údajně symbolickým místem zdejších nacistů za 2. světové války. 
 
[13] Obec Příchovice patřila před r. 1848 k Semilskému panství. Skládala se z několika částí: Dolních a Horních 
Příchovic, Pustin, Moravy, Libštátu, Potočné, Nové Huti a Tesařova. Od r. 1690 byl v Příchovicích dřevěný kostel 
sv. Víta, r. 1862 po zásadní přestavbě byl znovu vysvěcen. Farnost byla v Příchovicích zřízena r. 1736. V obci bývala 
převaha občanů německé národnosti, kteří se živili především sklářstvím, tkalcovstvím a dřevařstvím. V 19. stol. byla 
obec povýšena na městys.  
Příchovická fara je spojena se jménem katolického kněze Miroslava Šimáčka. Ten byl pro své aktivity v chomutovské 
farnosti vyslýchán Státní bezpečností, protože však odmítl jejich výzvu ke spolupráci, byl v dubnu 1979 přeložen do 
odlehlé farnosti Příchovice. Za jeho působení se zdejší fara stala místem neformálního setkávání mladých lidí, kterých 
přijížděly stovky z celého Československa. Rekonstruovaná fara s přístavbou z r. 1993 slouží v návaznosti na 
působení M. Šimáčka od r. 1979 též jako Interdiecézní centrum života mládeže Křižovatka Příchovice v duchu hnutí 
Fokoláre.  
Dnešní Příchovice mají charakter poklidné horské obce, která nabízí atraktivní výchozí bod pro zimní i letní turistiku. 
Zatímco v létě je protkána cyklotrasami, v zimě se nabízí možnost běžeckého lyžování na hřebenech Jizerských hor a 
sjezdové lyžování v ski areálu U Čápa, nebo v nedalekém ski areálu Rejdice. 
 
[14] Ski areál U Čápa. Objekt U Čápa je jedním z nejstarších domů v Příchovicích. Zmínka o něm pochází z r. 1654, 
kdy k č. p. 1 patřilo 9 korců pozemku, 2 krávy a 1 tažné zvíře, vlastníkem byla Barbara Frydrichová. V r. 1711 usedlost 
vyhořela, ale v r. 1713 už zde hospodařil Georg Jahn. Ještě po r. 1945 tu majitel držel jednu kravku a drobné 
zvířectvo. 
Rekreační areál 
V 60. letech 20. stol. objekt získal n. p. Benzina jako rekreační středisko pro své zaměstnance. Dům byl rozšířen 
o přístavbu a v 70. letech u něho vznikl malý, 360 m dlouhý lyžařský vlek. Ten obsluhovala nejprve obec, později 
hasiči. Po r. 1989 zde byla v provozu restaurace.  Vlek nefungoval, oddělil se od chaty a v r. 2001 ho od Benziny 
koupil soukromý majitel. V r. 2003 délku prodloužil na 576 m. Restaurace byla pronajímána  až do r. 2006. 
Obnova a rozšíření areálu 
V r. 2006 získala celý areál do svého vlastnictví společnost U Čápa Příchovice s. r. o. Areál byl následně rozsáhle 
zrekonstruován.  Nová přístavba kopíruje historickou část budovy a kapacita ubytování se díky ní zvýšila na 58 lůžek. 
Interiér, navržený architektem a výtvarníkem Šimonem Cabanem, je zajímavě řešený odkrytím a zvýrazněním 
původních částí této staré zemědělské usedlosti. Prostornější je i restaurace, která zachovává původní ráz stavení 
a pojme dnes až 120 návštěvníků. Majitelé areálu přispívají i k životu obce - v r. 2011 se podíleli  na rekonstrukci 
historické kapličky sv. Gotharda, na obnově aleje na Světlou a podporují místní hasiče, společnost Jizerky pro vás a 
další spolky. Areál je i častým dějištěm místních společenských a kulturních akcí. 
Celoroční provoz 
V lyžařské sezóně slouží návštěvníkům dva šestisetmetrové vleky a jeden dětský, patřící k lyžařské školce. V areálu 
je i půjčovna a skiservis. Díky nádherné poloze na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš je areál jako stvořen 
k celoročnímu využití pro turistiku pěší i cyklistickou a jako výchozí bod pro poznávání celého regionu.  
Liptákov – kraj Járy Cimrmana 
Jako pocta slavnému rodákovi i jako vítaná turistická atrakce byla r. 2013 vybudována na okraji areálu unikátní 
turistická rozhledna – Maják Járy Cimrmana. Originální, téměř 24 m vysokou dřevostavbu, navrhl architekt Martin 
Rajniš. U paty rozhledny pak mohou turisté navštívit veřejně přístupné Muzeum Cimrmanovy doby, do nějž přispěli 
jak členové Divadla Járy Cimrmana tak i množství občanů z celého regionu.  
Martin Rajniš (* 16. května 1944, Praha) je český architekt a urbanista, výrazně se věnuje experimentální architektuře 
a vztahu architektury k přírodě a lidské společnosti. Z jeho projektů a realizací jsou nejznámější např.: 

 1975 – Obchodní dům Máj na Národní třídě v Praze (spolu s J. Eislerem a M. Masákem)  

 1986 – Pavilón „Dějiny dopravy“ na Světové výstavě EXPO ve Vancouveru  

 2007 – Nová Česká poštovna „Anežka“ na Sněžce (H.R.A. Hoffman Rajniš Architekti)  

 2009 – Rozhledna Bára, Chrudim (e-MRAK)  

 2012 – Après-ski Kraličák, Staré Město (Huť architektury Martin Rajniš)  

 2013 – Maják a muzeum Járy Cimrmana, Tanvald (Huť architektury Martin Rajniš)  

 2015 – Rozhledna Máminka, Hudlice (Huť architektury Martin Rajniš)  

 2016 – Vzducholoď Guliver, Centrum současného umění DOX (s Leošem Válkou)  

 2017 – Rozhledna Ester, Jeruzalém, Izrael  

 2018 – Rozhledna Doubravka XIV., Praha (Huť architektury Martin Rajniš) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta_%28P%C5%99%C3%ADchovice%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta_%28P%C5%99%C3%ADchovice%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chomutov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Farnost
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https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_farnost_P%C5%99%C3%ADchovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_farnost_P%C5%99%C3%ADchovice
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https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_%C5%A0im%C3%A1%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hnut%C3%AD_Fokol%C3%A1re
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hnut%C3%AD_Fokol%C3%A1re
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._kv%C4%9Bten
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Urbanismus
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Trasa a profil 1. skupiny (charakter VHT). Délka 23 km, čas bez zastávek 8 h, stoupání 1120 m. 
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Trasa a profil 2. skupiny. Délka 15,6 km, čas bez zastávek 5:21 h, stoupání 734 m. 
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Trasa a profil 3. skupiny. Délka 5 km, čas bez zastávek 1:39 h, stoupání 204 m. 


