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událost měsíce

Pozapomenutá místa Libereckého kraje / 2. díl
V červnovém čísle Magazínu Libereckého kraje jsme vám představili dvě
turisticky méně známé, ale přesto
oblíbené lokality Libereckého kraje.
Jednalo se o Svojkov v Lužických
horách a Holanské rybníky v Máchově
kraji. Nyní vám přinášíme informace
o dalších krásách našeho kraje.
Vybrali jsme pro vás Měsíční údolí
jako zástupce Českého ráje, Dračí
vrch v Jizerských horách a Harrachovy
kameny v Krkonoších.

Představitelem pozapomenutého místa
Libereckého kraje v oblasti Českého ráje
je bezesporu Měsíční údolí. Jedná se
o pískovcový kaňon na západním svahu
Kozákova tvořený dvěma sbíhajícími se
pískovcovými skalními masivy. Kratší
z nich je asi 200 m dlouhá Polední strana
a delší asi 350 m dlouhá Půlnoční strana.
Byly zde nalezeny stopy po pravěkém osídlení. Na severním okraji údolí se nachází
Babí a Kudrnáčova pec, kde byly objeveny
zbytky po opracování kamene pocházející
už z období neolitu. Dominantou východní
strany Měsíčního údolí je pískovcový

hřeben Hrádek zakončený Kozákovskou
Drábovnou, což je uměle vylámaná světnička ve skále, která ve středověku sloužila
jako hláska. Údolí se též nazývá Proskalí.
Skály jsou tvořeny pevným cenomanským
pískovcem, který láká především milovníky lezení, stejně jako na Suchých skalách.
text: Květa Šírová
foto: pozapomenutá místa Libereckého
kraje — méně známým místem je také
Raisova vyhlídka, odkud je krásný výhled
na město Turnov
foto: Miroslav Chmela

aktuální informace

Krajští zastupitelé

Na kraji
10 let od povodní
V srpnu 2020 si připomeneme 10. výročí
povodní, které zasáhly Liberecký kraj
v roce 2010. Liberecký kraj ve spolupráci
s obcí Bílý Kostel nad Nisou, Hasičským
záchranným sborem LK a Sdružením
hasičů – ČMS KSH LK pořádá v sobotu
8. srpna v Bílém Kostele nad Nisou vzpomínkovou akci. V rámci programu bude
připomenut průběh povodně, její dopady
do života obyvatel Libereckého kraje
a budou předána vyznamenání za zásluhy
v oblasti záchrany lidských životů.
Připraven je také kulturní program.

K věci
pod rozhlednou Štěpánka, si návštěvníci mohou prohlédnout v červenci
a srpnu od úterka do neděle v čase
9–18 hodin. Více informací o muzeu
na www.bunkrynapomezi.cz.

Letní kurzy módy

Doprava v kraji o prázdninách posílí
Letní sezóna turistických autobusových
i železničních linek na území Libereckého
kraje je zahájena. O prázdninách budou
kromě stávajících víkendových spojů na
vybraných linkách rozšířeny autobusové
a vlakové spoje jezdící v pracovní dny.
Veřejnou dopravou tak bude lépe dostupné
například Zlaté návrší – nejvyšší bod
v Libereckém kraji, kam jezdí autobusy.
Po loňské úspěšné sezóně opět pojede
autobusová linka z Liberce a Turnova
do Sobotky a na hrad Kost v tarifu IDOL
a již tradiční letní vlak „Mácháč“ spojující
napřímo Liberec a Doksy. Držitelům bezkontaktní čipové karty Opuscard se rozšíří
nabídka výhodného cestování, protože od
1. července platí tarif IDOL i ve vlacích na
trati z České Lípy do Úštěku v Ústeckém
kraji. Novým oblíbeným spojením integrované dopravy Libereckého kraje se stala
linka spojující Českolipsko a Lužické hory
s Českým Švýcarskem. Cestovat s výhodným tarifem IDOL bude také možné až do
Jetřichovic. Kompletní nabídku turistických linek najdete na webových stránkách
organizátora dopravy www.iidol.cz.
Informace jsou dostupné i v letácích, které
jsou k dispozici v turistických centrech.

Muzeum lehkého opevnění
je v provozu
Expozice Muzea lehkého opevnění
Na pomezí (Tesařov), které se nachází

Eva Burešová (SLK)
Jako starostka Doks doporučím
Máchovo jezero. Kvalita vody se
stále zlepšuje a přes 7 let je vhodná
ke koupání, k dispozici jsou
i nafukovací atrakce, půjčovny
paddleboardů, windsurfů, šlapadel,
lodiček či vyhlídkové plavby třeba
i za západu slunce.

ANO 2011
Bunkr lehkého opevnění na pomezí Jizerských hor
a Krkonoš. Foto: www.bunkrynapomezi.cz.

Zničený most přes řeku Nisu v Bílém Kostele po srpnové
povodni v roce 2010. Foto: archiv LK.

Jaké místo v Libereckém kraji byste
doporučili k vodním radovánkám?

Střední škola oděvního designu
Kateřinky – Liberec bude pořádat, pro své
budoucí studenty, v posledním srpnovém
týdnu Letní kurz odívání a módy. Žáci
8. a 9. tříd ZŠ budou mít možnost přímo
poznat prostředí školy a hlavně náplň
studia. Kurz bude organizován formou
příměstského tábora v areálu školy.
Přihlášky a program jsou k dispozici
na www.skolakaterinky.cz.

O prázdninách na Zubačku
O prázdninách chystá Železniční společnost Tanvald akce na jediné české
ozubnicové trati z Tanvaldu do Kořenova
a Harrachova. Těšit se můžete na nostalgické jízdy s unikáními ozubnicovými

Odpověď nedodána.

ZpLK
Odpověď nedodána.

Dan Ramzer (ODS)
Myslím si, že nejlepší místo k vodním
radovánkám v roce 2020 na území
Libereckého kraje bude Mumlavský
vodopád v Harrachově.

Pavel Svoboda (ČSSD)
Milovníkům přírodního koupání
nabízí Liberecký kraj řadu možností.
K letnímu zchlazení doporučuji naše
jablonecké moře, přehradu Mšeno, kde
si lidé mohou i zasportovat. Celoročně
je hlavně pro rodiny s dětmi ideální
Aquapark v libereckém Centru Babylon.

Radovan Vích (SPD-SPO)
Jako rodák z Liberce, který bydlí přímo
u vodní nádrže Harcov, je odpověď jasná.
Doporučuji ale i koupaliště v Novém
Městě pod Smrkem, kde se dají spojit
vodní radovánky s jízdami na kole
po Jizerských horách.

Miloš Tita (KSČM)
Motorový vůz M240.021, tzv. Singrovka, jezdí
na ozubnicové trati při nostalgických jízdách. Foto: KŠ.

lokomotivami. Zvláštní vlaky po nejstrmější české trati bude dopravovat jedna
ze dvou dochovaných unikátních motorových ozubnicových lokomotiv řady T426.0
přezdívaných „Rakušanka“. Ve zvláštních
vlacích budou řazeny osobní vozy Balm
z 60. let 20. století včetně historického
motorového vozu „Singrovka“ a bufetového vozu Balm Bistro. Na některých
akcích se ukáže parní lokomotiva přezdívaná „Kafemlejnek“ či další historická
vozidla. Podrobný plán akcí sledujte
na www.zubacka.cz.

Pokud mezi vodní radovánky počítáme i kanoistiku, doporučuji sjezd
Ploučnice mezi Mimoní a Brennou,
případně Žíznikovem. Krásná divočina
na pár kilometrech, které se ovšem
díky meandrům zdají nekonečné.
Další názory zastupitelů si můžete přečíst
na liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo.

Osobnost kraje

Jakub Šeps
S novým vedoucím oddělení cestovního ruchu jsme si povídali už v minulém
vydání magazínu Libereckého kraje. Nyní nám poskytne informace a tipy
na výlety v Křišťálovém údolí.

Co je Křišťálové údolí
a kde ho najdeme?
Tradice sklářství, bižuterie a šperkařství
je rodinným stříbrem celého Libereckého
kraje a je potřeba ho i nadále hýčkat a prezentovat tuzemské i zahraniční veřejnosti.
Nikde na světě totiž neexistuje jiné místo,
kde se přes 460 let zpracovává sklo. Proto
se zrodilo Křišťálové údolí, které právě
tyto tradiční obory jednotně propaguje
a pochopitelně i podporuje. Největší
koncentrace skláren a dalších subjektů je
sice v oblastech Jablonecka a Novoborska,
ale dotýká se i dalších regionů. S oblibou
říkám, že Křišťálové údolí už není pouze
jeden projekt, ale celý životní styl, protože
zasahuje prakticky do všech oborů
od školství až po cestovní ruch a je rozprostřeno prakticky po celém území našeho
regionu. Takže v něm žijeme všichni.
Co na návštěvníky sklářských
oblastí čeká? Co v nich najdou
a co si mohou vyrobit?
Zajímavé je, že každá z oblastí je trochu
jiná a díky svému historickému vývoji
unikátní. Začnu třeba v Českém ráji,
kde se zejména v oblasti Turnovska již
po staletí brousí drahé kameny. Ostatně
právě pouze zde se používá slovo kamenář pro osoby, pod jejichž rukama se
z kamene stane skvost. Pokračuji například v oblasti Kamenického Šenova, která
je známá výrobou křišťálových lustrů, jež
se dostaly až na dvůr francouzského krále
Ludvíka XV. V oblasti nejvyšších českých
hor, Krkonoš, zase vznikají unikátní
perličkové ozdoby, které zdobí nejenom
vánoční stromečky. Sklářské hutě se

vánočních ozdob, podívá se do brusičských
dílen, sklářských hutí nebo pozná jemnou
šperkařskou práci. Pokud se ptáte na konkrétní místa, tak některá z nich mohu
prozradit. Zapojena je například Sklárna
a minipivovar Novosad a syn z Harrachova,
Lasvit s novým skleněným domem
v Novém Boru, muzea v Jablonci, Novém
Boru a Železném Brodě, dále výrobce
vánočních ozdob Rautis z Poniklé či třeba
Skleněná bižuterie z Alšovic. A to rozhodně není všechno, z nabídky si vybere
každý. Vstupenka bude platit od aktivace
vždy sedm po sobě jdoucích dní a to pro
období od 8. června do 15. září. Důležité
je také zmínit cenu, ta se bude pohybovat
u jednotlivce ve výši 250 korun nebo pro
rodinu s až čtyřmi dětmi za 480 korun.
Myslím, že jde o opravdu parádní nabídku,
která osloví široké spektrum návštěvníků.
Osobně si ji také budu kupovat.

Křišťálovým údolím vinou od Harrachova
až po Nový Bor. Zde například linky denně
vyrobí desetitisíce kusů užitkového skla
Jaké akce se v průběhu prázdnin
a nedaleko vznikají gigantické světelné
chystají v Křišťálovém údolí?
objekty pro nejslavnější hotely, paláce
Kromě již zmíněné vstupenky se chystají
i lodě. A to jsem ještě málem zapomněl
i další zajímavé novinky. Například hned
na slavnou bižuterní
o prvním červencovém
tradici v Jablonci nad
dni se v jablonecké firmě
Nisou a skleněné figurky
GB Beads otevře nová
z Železného Brodu.
Expozice českého sklářství
Zajímavé je, že ve velké
a bižuterie. Dále doporučuji
většině se návštěvník
návštěvu taktéž jablonecdostane přímo do prokého Palace Plus, kde se
ve dnech 4. až 7. července
vozů a může se zkušeným
bude konat dílna inspirace
mistrům dívat takříkajíc
s kurzy profesionálních
pod ruce. A v některých příbižuterních technik pro
padech si samotnou práci
dospělé. A když jsme
vyzkoušet. A kdo by nechtěl
u Palace Plus, tak ani
být alespoň na chvilku
Vstupenka do Křišťálového údolí.
v letošním roce nebude
v kůži skláře?
chybět velmi oblíbená
Křehká krása. A to v tradičním termínu
V minulém čísle jste se zmínil
na začátku srpna. Nesmím zapomenout
o Společné vstupence do Křišťálového
na Víkend křišťálového údolí, který měl
údolí. Nyní buďte prosím konkrétnější.
při svém loňském prvním ročníku velký
Můžete vstupenku více představit.
úspěch a letos se bude opakovat. Není to
Jaké je její cena, pro koho je určena
sice letní akce, uskuteční se na podzim,
a do jakých provozů se díky ní mohou
ale jde o unikátní otevření prakticky všech
návštěvníci podívat?
výrobních, muzejních a jiných prostor
Rád vstupenku představím, protože jde
Křišťálového údolí.
o opravdu parádní počin. Princip vstuPřeji příjemné léto plné poznávání toho
penky je velice populární v zahraničí a už
našeho Křišťálového údolí! My všichni
i v některých regionech České repubjsme jeho součástí!
liky. Spočívá v geniální jednoduchosti.
Návštěvník či obyvatel kraje si na webové
stránce ticket.crystalvalley.cz zakoupí
autorka rozhovoru: Květa Šírová
vstupenku, obdrží ji v elektronické podobě
foto: Rumcajs, alter ego nového vedoucího
a díky ní má volný přístup do více než dvaoddělení cestovního ruchu KÚ LK Jakuba
ceti zapojených subjektů z řad sklářských
Šepse při akci Jičín, město pohádek
a šperkařských dílen či muzeí. Uvidí výrobu
foto: Jakub Podobský
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1 Harrachovy kameny. Foto: převzato
z www.kudyznudy.cz.
2 Pohled z Harrachových kamenů na Kotel.
Foto: Valerian Spusta.
3 Zimní Harrachovy kameny. Foto: Marcel Binder.
4 Skalní vyhlídka na Dračím vrchu v Jizerských horách.
Foto: Miroslav Chmela.
5 Hajní kostelík. Foto: Miroslav Chmela.

Krajem

Harrachovy a Dračí kameny
Harrachovy kameny

Dračí kameny

Nacházejí se mezi masivem Kotle
a Vrbatovým návrším nad okrajem
Velké Kotelní Jámy ve výšce 1421 m n. m.
Jsou nejvýraznějšími žulovými skálami
vnitřního hřebene Krkonoš a zároveň jejich 10. nejvyšším místem. Leží
v I. zóně Krkonošského národního parku.
Dominantní kameny připomínající suky,
které vypadají jako na sebe naskládané
žulové kvádry, jsou až pět metrů vysoké,
proto jsou také viditelné ze značné vzdálenosti. Od Harrachových kamenů je krásný
výhled na Kotel s Kotelní jámou, Jizerské
hory, Pančavskou louku s prameny Labe,
Violík a polskou boudu U Sněžných jam.
Za dobré viditelnosti lze spatřit na polské
straně Góry Sowie s vrcholem Wielka
Sowa. Nejkrásnější je prý ale pohled
na východ, kde se návštěvníků otevře celá
šíře Krkonošského masivu. Uvidí tak jako
dlani Šišák, Sněžku, Luční a Studniční
horu, část Kozích hřbetů a úplně vpravo
Černou horu. Velmi dobře je také vidět
Zlaté návrší, kde je dodnes umístěna
kamenná mohyla připomínající tragické
úmrtí lyžařů Hanče a Vrbaty při mezinárodním lyžařském závodě v březnu
roku 1913.
Cesta k Harrachovým kamenům
vede ve směru od Špindlerova Mlýna,
ze kterého je možné vyjet lanovkou
na Medvědín a poté jít po červeně značené turistické cestě k Vrbatově boudě.
Od boudy se pak vydat po zeleně značené
cestě až k cíli.

Leží na Dračím vrchu, který se tyčí
v západní části Jizerských hor v lese nad
Kateřinkami, cca dva a půl kilometru
jižně od obce Fojtka. V nadmořské výšce
676 m n. m. je skalní vyhlídka, kterou zpřístupnil německý horský spolek již v roce
1902. Skalka skýtá krásný téměř kruhový
výhled na Jizerské hory a podhůří, je do ní
vytesáno 70 schodů a je osazena zábradlím.
Dračí vrch je stejně jako mnoho míst
v Jizerských horách opředen pověstí, podle
které se zde usadil drak. Jednou za rok,
vždy na svátek čarodějnic, drak sežral
svobodnou dívku. Tu si vybíral dle lístečků
se jmény dívek žijících v okolí vrchu, které
jednou za rok dívky musely dát do obětní
mísy na vrcholu skály. Drak lístky rozfoukal a na dně mísy zůstal vždy jeden
lístek jakoby připevněný kouzelnou silou.
Jednou padla volba na dívku z hájenky,
která marně čekala na návrat svého
ženicha z daleké cesty. Když stoupala
ke Dračímu vrchu, její ženich se konečně
vrátil, předběhl ji a draka šípem skolil.
Kolem Dračího vrchu vede naučná
stezka Fojtecké tisy. Prochází přírodní
památkou Pod Dračím vrchem, kde roste
velké množství tisů, které se zde přirozeně
rozmnožují. Stezka je dlouhá několik set
metrů a je na ní umístěno pět informačních zastavení. Je určena pouze pro pěší
turisty, není fyzicky náročná, a proto je
vhodná i pro rodiny s dětmi.
autorka textu: Květa Šírová
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