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                               Jizerské hory VII. 
                   sobota 14. září 2019 

 
Odjezd: v 6:30 h z parkoviště za Zimním stadionem. 

 Trasa autobusu: Pardubice parkoviště za Zimním stadionem – Hradec Král. Plotiště – Hořice – Jičín – Turnov – 
Hodkovice n. Mohelkou – Liberec – Frýdlant – Nové Město pod Smrkem, silnice č. 291, pak ul. Frýdlantskou na Míro-
vé nám., rozcestí tur. cest. Zde vystoupí skupiny 1. a 2. 

 (Délka dílčí trasy 156,7 km, doba jízdy 2:14 h) 
Přejezd autobusu: Nové Město pod Smrkem – Hejnice – Polubný – Jizerka, parkoviště Mořina u Chaty pod Bukov-
cem. 

 (Délka dílčí trasy 35,9 km, doba jízdy 53 min) 
Odjezd od Chaty pod Bukovcem: po návratu turistů, předpokládaný odjezd v 18 h 
Návrat do Pardubic: Parkoviště Mořina u Chaty pod Bukovcem – Polubný – Horní Kořenov – Jablonec n. Jizerou – 
Jilemnice – Nová Paka – Úlibice – Hořice – HK Plotiště – Pardubice parkoviště za Zimním stadionem. 
(Délka dílčí trasy 126,4 km, doba jízdy 2:02 h) 
Trasa autobusu celkem: 319 km, doba jízdy 5:09 h (s rezervou + 10 %: délka 351 km, čas 5:40 h) 
Předpokládaný návrat do Pardubic: mezi 20 a 21 h 
 
Trasy jednotlivých pěších skupin: 
1. skupina. Česko-polským pohraničím okolo největších jizerskohorských rašelinišť  
Celkem: délka 22,2 km, čas bez zastávek 7:34 h, stoupání 838 m  
(+ 10 %: délka 24,4 km, čas 8:19 h, stoupání 922 m) 
Nové Město pod Smrkem [1], Mírové nám. (460 m n. m.), od rozcestníku tur. znač. cest 
po modré zn. J směrem Husovou ulicí – rozcestí se zelenou zn. U Spálené hospody 
(525 m) [2] – stále po modré k odbočce k pramenu Kyselky (550 m n. m., k pramenu vlevo bez zn.) [3] – Streitův 
obrázek (700 m) [4] – Pramen mládí – Smrk (1124 m, zde je možno vystoupit na rozhlednu a prohlédnout si pomník 
Theodora Körnera) [5]. Ze Smrku po zelené zn. V a pak bez značky na česko-polskou hranici a po polském území 
po zelené zn. V (Ulicko – Gierczyn) do sedla Lacznik (Przelecz Lacznik, 1066 m) [6]. Odtud vpravo po červené zn. 
JV (Glówny Szlak Sudecki) okolo jednoho z pramenů Jizery, úbočím Lužce a Swieradowiece, až u Drwale narazíme 
na modrou zn. Po modré zn. (Szklarska Poreba – Plichovice) vpravo J na Polanu Izerskou (965 m), Jarzebczu 
Polanu (950 m) na rozcestí Izerska Hala (840 m). Zde je možno odbočit vlevo asi 200 m po žluté zn. V směrem 
k chatce Górzystów (údajně možnost občerstvení – bez záruky!!) [7] a vrátit se zpět na modrou zn. Pokračujeme 
v původním J směru po červené v souběhu s modrou zn. a cyklostezkou ER-2 Euroregionalny Szlak Rowerowy, 
přes Wielkou Izeru [8], až se modrá zn. (Sklarska Poreba – Plichowice) odpojí vlevo, pak pouze po červené zn. do 
Stacje Turysticzne Orle (údajně možnost občerstvení – bez záruky!!) [9]. Zde ostře vpravo po zelené zn. Z na 
Karlovský most [10] přes řeku Jizeru, kde je polsko-český hraniční přechod. Stále po zelené zn. v souběhu 
s NS Tři iseriny [11] (naučná stezka je značená bílým čtvercem se zeleným pruhem ), podél Jizerky, překročíme 
most přes Jizerku, až na místní silnici Jizerská cesta. Zde opustíme zelenou zn. Po silnici vpravo 
Z naučnou stezkou Tři iseriny v souběhu s cyklostezkou 17, 3020, Greenway Jizera, posledních 500 m v souběhu 
s červenou zn. až na parkoviště u Chaty Pod Bukovcem [12], kde čeká autobus. 
 
2. skupina. Po hřebenu Pytláckých kamenů k perle Jizerských hor  
Celkem: délka 21,3 km, čas bez zastávek 7:05 h, stoupání 758 m  
(+ 10 %: délka 23,4 km, čas 7:48 h, stoupání 834 m) 
Nové Město pod Smrkem [1], Mírové nám. (460 m n. m.), od rozcestníku tur. znač. cest 
po modré zn. J směrem Husovou ulicí – rozcestí se zelenou zn. U Spálené hospody 
(525 m) [2] – stále po modré k odbočce k pramenu Kyselky (550 m n. m., k pramenu vlevo bez zn.) [3]. Na rozcestí 
vpravo po zelené zn. J směrem, okolo Körtelova obrázku [13], přes rozcestí U Červeného buku [14] k chatě Hubertka 
[15] (možnost občerstvení). Pokračujeme po zelené zn. V směrem, pak J k rozcestí Bartlova bouda, okolo Wenzeri-
chova pomníku [16] k přístřešku Sedmitrámový most [17] na Smědavské silnici, asi 450 m po silnici a stále po zelené 
zn. V, přes říčku Smědá, okolo obrázku Veroniky Lahrové [18] na rozcestí Předěl [19]. Odtud vpravo JV po červené 
zn. (E3, Hřebenovka), přes rozcestí Zelený kámen, PR Černá jezírka, úbočím Českého vrchu, přes Pytlácké kameny 
(975 m) [20], Jelení stráň (1018 m) [21] na horskou silnici Lasičí cesta a po ní k rozcestníku Lasičí cesty s Jizerskou 
silnicí Smědava – Jizerka. Odtud vlevo JV stále po červené zn. osadou Jizerka [22] okolo bývalé sklárny Nová Huť, 
Pyramidy, Langeho památníku až na parkoviště u Chaty Pod Bukovcem [12], kde čeká autobus. 
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3. skupina.  Naučnou stezkou Tři iseriny – polská část 
Celkem: délka 15,3 km, čas bez zastávek 4:40 h, stoupání 420 m 
(+ 10 %: délka 16,8 km, čas 5:08 h, stoupání 462 m)  
Z parkoviště u Chaty pod Bukovcem [12] po značení NS (naučná stezka je značená bílým čtvercem se zeleným pru-
hem  ) V směrem (na počátku v souběhu s červenou zn. a cyklostezkou 17, 3020 Greenway Jizera), přes Karlov-
ský most [10] (česko-polský hraniční přechod Jizerka – Orle), v souběhu se zelenou zn. do Orle (údajně možnost 
občerstvení – bez záruky!!) [9], zde vlevo S směrem v souběhu s červenou zn. a cyklostezkou ER-2 Euroregionalny 
Szlak Rowerowy, zaniklou obcí Wielka Izera [8] a velkým rašeliništěm na rozcestí turistických cest Izerska Hala 
(840 m), kde NS končí. Odtud je možno odbočit vpravo po žluté zn. 200 m k Chatce Górzystów [7] (možnost občer-
stvení – bez záruky!!!). Návrat stejnou cestou na parkoviště u Chaty pod Bukovcem.  
        
4. skupina.  Naučnou stezkou Tři iseriny – česká část           
Celkem: délka 7,5 km, čas bez zastávek a prohlídek 2:17 h, stoupání 153 m 
(+ 10 %: délka 8,3 km, čas 2:31 h, stoupání 168 m) 
Tato trasa je zvláště vhodná pro rodiny s dětmi a seniory. 
Z parkoviště u Chaty pod Bukovcem [12] po značení NS (naučná stezka je značená bílým čtvercem se zeleným 

pruhem  ) V směrem (na počátku v souběhu s červenou zn. a cyklostezkou 17, 3020 Greenway Jizera) – po 
asi 300 m na rozcestí Pralouka opustíme červenou zn. a pokračujeme vlevo po trase NS asi 250 m k rozcestí 
Bukovec – starý lom, kde se rozhodneme, zda půjdeme vlevo přes bývalý čedičový lom a vyhlídkový vrchol Bukovce 
(1005 m), nebo vrchol Bukovce po vrstevnici obejdeme. Obě větve NS se na rozcestí Bukovec – úpolínová louka spojí 
a pokračují k Langeho památníku u Jizerské silnice. Odtud vpravo po této silnici stále po značení NS (z počátku 
v souběhu značek Č a M) do obce Jizerka [22], za hotelem Panský dům vpravo po Ž do Muzea Jizerských hor 
(Informační středisko), návrat stejnou cestou na Jizerskou silnici směr Smědava, okolo býv. sklárny Nová Huť a po 
trase NS k NPR Rašeliniště Jizerky. Po prohlídce návrat na parkoviště. 
 
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! Vzhledem k tomu, že část 
tras vede po území Polské republiky, je nezbytné stále mít u sebe osobní doklady (stačí občanský průkaz). 
Trasy a jejich profily byly navrženy plánovačem www.mapy.cz a jsou zobrazeny na mapových přílohách na str. 6 až 9.  
K délkám, trvání a stoupání tras určených plánovačem byly přičteny rezervy 10 %.  
 
Cena: dospělí členové 130 Kč; děti členové 60 Kč;  
                                  dospělí nečlenové 230 Kč; děti nečlenové 100 Kč 
 
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] Nové Město pod Smrkem. Město leží v malebné pahorkatině pod Jizerskými horami. Východnímu panoramatu 
dominuje nejvyšší hora Jizerských hor – Smrk (1124 m n. m.).  
V druhé polovině 16. století byla v této části Jizerských hor objevena cínová ruda kasiterit. Při objevu dalších ložisek 
rudy bylo založeno r. 1584 Nové Město. Do r. 1622 bylo otevřeno na 70 štol, ale 30letá válka a odchod majitelů pan-
ství Redernů do exilu znamenal pokles těžby. Většina horních děl zanikla již v 17. století a obyvatelé města se začali 
živit prací na pilách, předením lnu, bavlny a plátenictvím.  
Na staletou tradici ruční domácí výroby navázala v druhé polovině 19. století strojová textilní výroba. Za svůj další 
rozvoj město vděčí hlavně Ignáci Klingerovi, kterému se podařilo soustředit ve městě textilní výrobu, a jeho synům, 
kteří ji pozvedli na mezinárodní úroveň a obstáli v boji se silnou konkurencí. V tomto období zaznamenalo město nej-
větší rozkvět hospodářství, byla zrekonstruována radnice, postaveny školní budovy, postavena nová kostelní věž, 
městské lázně s bazénem, rozhledna a turistická chata na Smrku, a také byl zahájen provoz železnice. V průběhu 
2. světové války byla textilní výroba omezována a podílela se stále více na válečné výrobě pro německou firmu Jun-
kers. Po válce byla továrna znárodněna a výroba začala již v červnu r. 1945 s velkou účastí původních německých 
občanů a zaměstnanců textilky. Továrna se modernizovala a od r. 1952 byla začleněna do národního podniku Textila-
na Liberec. 90. léta 20. století přinesla a. s. Textilana kvůli ztrátě východních trhů značné existenční problémy. Útlum 
výroby pokračoval a v polovině srpna 2004 byla textilní výroba definitivně zastavena.  
Významným zdrojem obživy obyvatelstva bylo též zemědělství. Původní smíšený les s množstvím listnatých dřevin se 
postupně změnil na jehličnaté monokultury. Škodlivý vliv imisí z hnědouhelných elektráren na našem území, ale i 
z blízkých elektráren v bývalé NDR a Polsku, které spalovaly xylit vyskytující se v jejich blízkosti, způsobil ekologickou 
katastrofu. Dodnes Jizerské hory představují jedno z ekologicky poškozených území. 
[2] Rozcestí U spálené hospody. V sezóně zde bývá v provozu občerstvovací stanice. 
[3] Pramen Kyselky. Pozoruhodností okolí Nového Města pod Smrkem je volný vývěr několika minerálních pramenů. 
Nacházejí se na geologické poruše na levém břehu Ztraceného potoka v údolí mezi Měděncem a Sviňským vrchem. 
Dnes je volně přístupný pouze nejvydatnější a Novému Městu nejbližší vývěr. Pramen kalciumbikarbonátové kyselky 
proplyněné oxidem uhličitým v údolí Ztraceného potoka pramení pod vrcholem nejvyšší kóty Jizerských hor na české 
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straně – Smrku (1124 m n. m.). Tento vývěr kyselky je jedním z mnoha v pásu na kontaktu žuly a krystalických břidlic, 
táhnoucím se od polských lázní Swieradow Zdrój, Czerniawa Zdrój až po české Lázně Libverda. Onu "kyselou vodu" 
objevil asi před 200 lety místní kovář J. N. Legler. Přístup k pramenům byl v r. 1903 zakázán, avšak po protestu No-
voměstských byl jeden pramen zpřístupněn. Tento pramen není využíván k lázeňským účelům, ale slouží k volnému 
odběru. Byl několikrát zastřešen, dnešní podoba pochází po několika opravách z r. 1937. 
[4] Streitův obrázek. Tento důležitý orientační bod najdeme již na velmi starých lesních mapách. V ročence němec-
kého horského spolku DGVJI z r. 1925 je uveřejněn nejen krátký odstavec o Streitově obrázku, ale patrně i první foto-
grafie. Píše se v něm, že prostranství kolem pomníčku bylo považováno za nejhezčí místo na Smuteční stezce z Bílé-
ho Potoka do Strassbergu (dnes polského Ulicka). 
Historie starého pekařského rodu Streitů je velmi dlouhá. Pekařské řemeslo vykonával v Novém Městě p. Smrkem 
Josef Streit již v r. 1665. Po něm pokračoval od r. 1705 Gottfried a od r. 1792 Johann Peter-Paul Streit. Ten podle 
pověsti pověsil na vzrostlý buk kříž s Kristem. Ti všichni i jejich další příbuzný, Anton Streit, měli pekárnu v domě na 
horní straně náměstí. V pekařské tradici rodu Streitů pokračoval od r. 1864 Josef Streit, od r. 1907 další Josef a 
v r. 1919 převzal provoz jeho syn Franz. Tomu velmi záleželo na rodinné tradici, proto nechal plechový kříž přemalo-
vat malířem a v r. 1931 jej spolu s dalšími příbuznými opět upevnil na původní místo. Byl také účastníkem 1. světové 
války v Itálii, krátký čas i vojákem předválečné Československé armády a od r. 1943 vojákem Wehrmachtu. Zemřel při 
transportu v r. 1945 u Vratislavi. Jeho stejnojmenný syn byl posledním pekařem věhlasného rodu. Dnes ještě žijí čtyři 
potomci, z nichž Joachim Streit (*1939) to dotáhl až na pilota tryskových letadel Fantom v německé Luftwaffe. Streitův 
obrázek v průběhu desetiletí chátral a stejně tak stárnul strom, na kterém visel. Nyní je památka umístěna již na třetím 
vzrostlém buku a naposledy byla obnovena před několika lety spolkem Patron. 
[5] Smrk (1124 m n. m.) je nejvyšší hora české části Jizerských hor (polská Wysoka Kopa měří o 3 metry více). Vr-
cholek Smrku netvoří vrcholové skalisko, ale plošina s triangulačním bodem (Wysoka Kopa je ještě plošší a bez trian-
gulace). První rozhledna zde byla postavena v r. 1892. Její stavba údajně trvala sedm týdnů a byla otevřena 21. srpna 
1892. Díky pečlivé údržbě vydržela dřevěná rozhledna až do r. 1946, kdy sousední chata z r. 1924 vyhořela. Neudr-
žovaná věž se pak postupně rozpadala, až se v šedesátých letech zřítila. V r. 1992 vznikla v Novém Městě „Společ-
nost pro obnovu rozhledny“. Samotná stavba 23 m vysoké ocelové stavby architekta Jana Dudy začala v r. 2001. Byla 
otevřena 18. září 2003. Pro krásný výhled musíte vyšlapat 91 schodů, pak uvidíte Jizerské hory, Krkonoše, Ještěd, 
Bezděz, Lužické hory, Říp. 
Na vrcholu Smrku se také nachází Körnerův pomník, který postavili členové Německého horského spolku v Novém 
Městě pod Smrkem. Učinili tak na počest stého výročí výstupu německého básníka z Bad Flinsbergu, Karla Theodora 
Körnera. Pomník je zhotoven z kamenného, rulového obelisku a kamenné desky, do níž je vytesán nápis. V r. 1940 
byla upevněna bronzová plaketa s Körnerovým reliéfem. Po válce byl pomník povalen a v 80. letech opět postaven. 
Při stavbě nové rozhledny na Smrku byl pomník restaurován a byla na něj také připevněna nová pamětní deska a 
obnoven již nečitelný německý nápis. 
Od r. 1997 je na Smrku také otevřen turistický hraniční přechod do Polské republiky. 
[6] Sedlo Lacznik (Przelecz Lacznik, 1066 m n. m.) – sedlo mezi Stogiem Izerskim a Smrkem, rozvodí mezi mořem 
Baltským a Severním. 
[7] Chatka Górzystów – bývalá nová škola, jediné zachovalé stavení obce Wielka Izera, která zanikla po 2. světové 
válce. Byla dostavěná a uvedená do provozu r. 1938. Škola měla společnou hlavní třídu pro žáky 1. až 8. ročníku, 
knihovnu, školní kuchyni pro dívky a v sousedním dřevníku dílnu pro chlapce. V patře našel ubytování pan učitel 
s rodinou. Nacházela se zde zvonice. Budova se dochovala díky polské armádě, která si v ní zřídila svoje velitelství. 
Nebyla tedy srovnána se zemí jako ostatní stavení. 
[8] Wielka Izera. Vznik osady Wielka Izera se oficiálně datuje r. 1630, i když první dům zde stál již v r. 1620. Postavil 
ho evangelický exulant Thomas z Čech. Za ním přicházeli další pobělohorští exulanti uprchlí před protireformací 
z Čech. Osídlování probíhalo zpočátku velice pomalu. Příčinou byly drsné klimatické podmínky (ne nadarmo se místu 
říkalo Malá Sibiř), nepevný rašeliništní terén a nedostatek přístupových cest. Do osady se dalo přijít pouze po úzkých 
stezkách a lávkách sbitých z fošen. Teprve po vykopání soustavy odvodňovacích příkopů se mohla vybudovat zpev-
něná komunikace, tzv. Stará jizerská cesta (německy Alte Iserstraße). 
Lidé v osadě žili chudě. Chovali hovězí dobytek a ovce, vyráběli sýry, předli vlnu, lovili pstruhy, těžili dřevo a vyráběli 
šindele. Přínos jim plynul z těžení rašeliny pro lázně Bad Flinsberg (dnes Świeradów-Zdrój). Přilepšovali si pytláctvím 
a pašeráctvím. I když se centrum Wielkiej Izery nacházelo na Velké Jizerské louce, osada se táhla v délce 5,5 km od 
Polany Izerskiej až ke Kobylí louce (Kobyla Łąka). Ve 30. letech 20. století Wielka Izera čítala 43 obytné domy, 
3 hospody, 2 turistické chaty, 2 celnice, 2 mlýny, kavárnu, myslivnu, hasičskou zbrojnici, lovecký zámeček, pekárnu, 
starou a novou školu. Nová škola postavená v r. 1938 se dochovala jako jediná – dnes slouží turistům pod názvem 
Chatka Górzystów. Po 2. světové válce byli němečtí obyvatelé osady odsunuti a osada pustla. V druhé polovině 
50. let 20. stol. byly domy postupně demolovány. Dnes se kromě zmíněné Chatky Górzystów na Velké Jizerské louce 
nachází jen několik rozbořených základů dříve obytných stavení.  
[9] Orle – bývalá osada v polské části Jizerských hor. Uprostřed lesů na polské straně hranice vznikla v r. 1754 sklár-
na a okolo ní malá osada Karlsthal. Provoz sklárny skončil r. 1888. Dnes tvoří osadu jenom několik stavení. Zachovaly 
se bývalé dřevěné ubytovny pohraničníků z let 1935 - 38 a kamenná hájenka, sloužící dnes jako hostinec. 
[10] Karlovský most přes Jizeru pod osadou Jizerka stál od r. 1901, postaven byl ze železobetonu a spojoval Jizerku 
a Orle do uzavření přechodu po 2. svět válce. V r. 1979 byl zbořen. Nový dřevěný most nechal postavit místní úřad 
v Kořenově. Pro turisty byl otevřen 15. července 2005. 
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[11] Naučná stezka Tři iseriny – mezinárodní naučná stezka, začátek je u chaty Jizerka pod Bukovcem. Trasa má 
dva cíle, na české straně je to rašeliniště Jizerky a na polské straně Wielka Izera. Na celé trase se nachází 28 zasta-
vení, kde se seznámíte s okolní přírodou, historickými zajímavostmi a hospodařením v jizerskohorských lesích. Sou-
částí naučné stezky je expozice o minulosti i současnosti Jizerských hor v muzeu v Jizerce.  
[12] Turistická Chata pod Bukovcem leží na okraji osady Jizerka ve výšce 935 m n. m. pod severními svahy vrcholu 
Bukovec (1005 m n. m.), nejnižší tisícovky Jizerských hor. Malebný kout Jizerských hor je jako stvořený pro dovole-
nou a rekreaci. V létě odtud můžeme vyrazit na pěkné pěší túry na Bukovec, Jizeru či vzdálenější Smrk, v zimě pak 
můžeme využít upravovaných běžeckých tratí. Chata pod Bukovcem je otevřena celoročně. K chatě lze dojet od Po-
lubného autem, u chaty je parkoviště. 
[13] Körtelův obrázek připomíná pašeráka Körtela, kterému v 19. století ustřelili financové ucho a sám Körtel umístil 
na památku svého zachránění pomníček na blízkou jedli. Nyní je pomníček obnoven. 
[14] Rozcestí U červeného buku – významné rozcestí lesních cest i turistických tras v sedle JV od vrcholu Svinské-
ho vrchu. 
[15] Hubertka (německy Hubertus–Baude, 621 m n. m.) byla postavena r. 1906, a to z ní dělá jednu z nejstarších 
turistických chat v Jizerských horách. Ještě před stavbou chaty stálo na tomto místě občerstvení. V 50. letech 
20. století zde byla ředitelstvím Státních lesů zřízena ubytovna pro lesní dělníky. Později se Hubertka stala podni-
kovým rekreačním zařízením. R. 1972 dočasně přešla do majetku tělovýchovné organizace a pak do majetku turisti-
ckého oddílu z Hejnic. Od té doby začala chata sloužit veřejnosti. Na počátku 21. století prošla modernizací a nabízí 
kapacitu 40 lůžek. S ohledem na svou polohu bývala Hubertka častým cílem letních i zimních vycházek. Po otevření 
Singltreku pod Smrkem (r. 2010) je využívána k občerstvení zejména pro cyklisty jedoucími po této stezce. 
Před budovou chaty stojí tak zvaný „Křížový buk“ s krucifixem. Ten připomíná odchod evangelíků „Smuteční cestou“ 
v době protireformace pryč z českých zemí. Poblíž „Křížového buku“ je rozcestník turistických tras. 
Asi 100 m JV od Hubertky se nachází skalní vyhlídka „Kočičí kameny“, které byly dříve označovány „Tulení kameny“. 
Vyhlídka byla pro turisty zpřístupněna r. 1923 poté, co členové sekce hejnického horského spolku vytesali do skály 
schody a opatřili je i vyhlídku bezpečnostním zábradlím. Od Hubertky vede na Kočičí kameny značená turistická od-
bočka. V r. 2014 byla na Kočičí kameny vybudována via ferrata obtížnosti C. 
[16] Wenzerichův pomník byl vystavěn r. 1866 na pravém břehu Smědé na památku Floriana Krause, zvaného 
Wenzericha, který zde zemřel pod převrácenými saněmi. 
[17] Sedmitrámový most je rozcestí turistických tras na severním úbočí Smědavské hory. Nachází se u silnice II/290, 
která zde stoupá z Bílého Potoka k horské chatě Smědava. U rozcestníku se nachází nejvýše položený z mostů, po 
nichž komunikace překonává tok řeky Smědé. Tento most původně tvořilo sedm trámů, které daly místu název. 
Během pozdějších rekonstrukcí došlo k přestavbě mostu na betonový. Ve vzdálenosti 100 m po toku řeky pod Sed-
mitrámovým mostem se ve výšce 575 m n. m. nachází nepravý vodopád vysoký 3 m. Má sklon 90° a protéká jím 
600 l/s vody. 
[18] Obrázek Veroniky Lahrové – v tomto místě byla v r. 1829 zabita padajícím stromem třináctiletá Veronika Lahro-
vá. 
[19] Předěl je významná křižovatka pěti cest v S části Jizerských hor. Nachází se pod Plochým vrchem (939 m n. m., 
kde je známé vrcholové rašeliniště s řadou chráněných druhů, známé pod starým německým názvem vrchu Quarre). 
Předěl získal jméno podle své polohy na rozvodí mezi Baltským a Severním mořem. Vody odtud stékají na jedné 
straně do Jizery, na opačné straně do Smědé. Nachází se zde turistický přístřešek krytý ze tří stran. Po vytažení stolu 
s lavicemi je prostorný a vyspí se zde několik lidí.  
[20] Pytlácké kameny (975 m n. m.) leží ve Středním jizerském hřebeni. Na vrcholu je turisticky přístupné vrcholové 
skalisko, které není zabezpečeno zábradlím. Své jméno vrchol získal podle úkrytu Hennricha – slavného jizerského 
pytláka. Ten byl zastřelen v r. 1813. Křížek připomínající jeho smrt byl postaven 500 m JZ od vrcholu. Z vrcholu je 
výhled na Jizerku, Malou jizerskou louku a Velkou jizerskou louku s pozůstatky vesnice Velká Jizera. Pytlácké kameny 
jsou tvořeny středně zrnitým výrazně porfyrickým biotitickým granitem. 
[21] Jelení stráň (též Věžní skály, německy Törmelfelsen) je vrchol (1018 m n. m.) ležící 2 km severně od osady 
Jizerka. Je nejvyšším bodem Středního jizerského hřebene. Na vrcholu se nacházejí skály a bloky tvořené hrubě až 
středně zrnitým biotitickým granitem.  Poblíž skalního vrcholu se nalézá jeden z nejznámějších jizerskohorských 
viklanů. Viklany představují většinou zaoblené bloky nebo balvany, které spočívají jen malou plochou na skalním 
podkladu. Vesměs jde o přírodní útvary modelované dlouhodobými procesy zvětrávání a odnosu hornin, kdy méně 
odolné partie rychleji podléhají především povětrnostním vlivům. Viklany pak představují pevnější jádra horniny, která 
vznikla až po odnosu okolních nekonsolidovaných zvětralin. Těmito procesy pak vznikají neobvyklé až bizarní útvary. 
Na viklanu poblíž Jelení stráně jsou dobře pozorovatelné biotitické šlíry, které vznikly naakumulováním většího 
množství biotitových zrn v granitu do téměř paralelních poloh. Ke vzniku pozoruhodných skalních útvarů také přispívá 
typický kvádrovitý rozpad biotitického granitu, který je možno pozorovat na dalším významném vrcholu Středního Ji-
zerského hřebene, a to na Pytláckých kamenech. Z Jelení stráně je pěkný výhled na Pytlácké kameny, Jizerku, Jizeru 
a širší okolí. V r. 1956 byla v lesích nad Jizerkou, po úbočí Jelení stráně, budována lesní železnice, jež sloužila ke 
svážení kmenů stromů po masivních polomech. K její likvidaci došlo v r. 1969. 
[22] Perla Jizerských hor, osada Jizerka (861 m n. m.), se rozprostírá na malé náhorní plošině v srdci Jizerských hor 
a je nejvýše položenou obcí v ČR. První zmínka o osadě je z r. 1539 jako o sídlu čihařů. Později ji osídlili dřevorubci a 
sběrači drahých kamenů. V polovině 19. století zde byly založeny dvě sklářské huti, z nichž jedna slouží dodnes. 
Založení první sklářské huti připomíná i kamenná pyramida ve středu osady. O historii a přírodním bohatství osady 
Jizerky a Jizerských hor se dozvíme při návštěvě Muzea Jizerských hor, které je umístěno ve staré škole. V muzeu 
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se seznámíme s historií i současností Jizerských hor a okolí. Poznáme dějiny sklářské výroby, její tradice i součas-
nost. Muzeum je přístupné od května do října: So - Ne 9:00 - 16:00 hod. V osadě stojí památník MUDr. Wilhelma 
Langeho (univerzitní profesor a gynekolog), významného rodáka osady Jizerka (* r. 1813 na Jizerce, + r. 1891 
v Heidelbergu) a obelisk u chaty Pyramida. Jizerkou protéká stejnojmenný potok a také Safírový potůček, na němž 
bývalo vyhlášené naleziště drahokamů (safírů, rubínů, chalcedonů, topasů, atd.). Kolem potoků jsou rozesety chalupy 
a chaloupky horského typu, většinou celodřevěné, některé s dekorativními prvky (Stará pila, Panský dům, 
Pyramida..., Hnojový dům [23]). Dnes je většina domů využívána k rekreačním účelům. Dominantou Jizerky je jedna 
z nejvyšších čedičových vyvřelin ve střední Evropě, vrch zvaný Bukovec (1005 m n. m.). Je zde státní přírodní 
rezervace a prochází tudy, jakož i celou Jizerkou, naučná stezka Tři iseriny. Přímo v osadě se nachází přísně 
chráněná úpolínová louka a rašeliniště Jizerky. Jizerka je významnou turistickou křižovatkou. Jsou tady výjimečné 
možnosti pro pěší turistiku, výborný terén pro horskou cyklistiku a v zimě upravované běžecké stopy. Příjezd do osady 
autem je možný pouze z obce Horní Polubný. 
[23] Hnojový dům. Po dlouhá léta lákal Hnojový dům stovky návštěvníků osady Jizerka, kteří obdivovali kuriózní vý-
stavu světoběžníka, dobrodruha a svérázného vypravěče Gustava Ginzela. Neuvěřitelný svět kuriozit se dlouhé roky 
skrýval v typické horské chalupě v Jizerských horách. Stejně jako tahle sbírka a její majitel je trochu zvláštní i název 
onoho stavení – Hnojový dům. Horské stavení, postavené na přelomu 17. a 18. století, nejprve sloužilo jako běžné 
obydlí. Po kolektivizaci v něm zemědělci ustájili stádo krav. Dobytek svými výkaly tak zaneřádil celý dům, že vrstva 
hnoje dosahovala až k oknům. Ginzel chalupu, prosáklou trusem tak, až málem spadla, koupil v r. 1964. Vyšla ho na 
345 korun. Hnůj pak Ginzel prodal zemědělcům a vydělal na tom dvojnásobně víc, než za kolik zdevastované stavení 
koupil. Vyčistil ho pradávnou Heráklovou metodou: stavením prohnal dva horské potůčky. Místo hnoje pak začala 
v domě vznikat sbírka exponátů a kuriozit, kterou Ginzel plnil z části sám a z části mu pomáhali jeho kamarádi 
horolezci a fotografové: stereozáchod, na kterém mohou vykonávat potřebu dva lidé současně, posmrtně zkřížený 
zajíc se srncem, kolektivní past na šest myší, hodiny, které jdou pozpátku, anebo prošlápnutý kbelík ze Sibiře. 
V r. 1995 chalupa vyhořela. Ginzel nechal postavit její přesnou kopii. Po jeho smrti je dům už zavřený. Ginzelovi 
příbuzní jezdí na Jizerku jen občas o víkendech, turisty ale dovnitř nepouštějí. 
Pro hodně lidí Ginzel nebyl jen cestovatel, dobrodruh a snílek. Jeho obydlí i způsob života byly natolik originální, že 
pro mnohé představoval i určitý symbol protestu proti šedi a stísněnosti tehdejšího komunistického režimu. Ginzel byl 
důkazem, že i v tak duchovně ponuré době se dá žít svobodně a originálně. I proto byl Ginzel trnem v oku tehdejším 
úřadům. Vždyť kdo v tehdejší době mohl mít v občanském průkazu v kolonce zaměstnání napsáno „svobodné 
povolání“ a nebyl přitom stíhán za příživnictví? Ginzel byl jeden z mála, který uměl vydělat peníze včetně západních 
marek zcela nenapadnutelným způsobem, aniž by docházel do zaměstnání. 
"Gustav samozřejmě vadil," říká k tomu ochranář přírody František Vít z Muzea Jizerské hory, který se s Ginzelem 
léta stýkal a vypil nejedno pivečko v nedaleké hospůdce Pešákovně. "Vadil hlavně proto, že v jeho domě docházelo 
k nekontrolovatelným kontaktům stovek západních a východních Němců, kteří za ním houfně přijížděli," vysvětluje Vít. 
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