
Za tajemstvím kováře Brechschmieda

Typ výletu:cyklo, pěší,  pro rodiny s kočárky, koloběžky

Délka výletu: 5 km

Výchozím bodem je železniční nádraží v Josefově Dole, následně do IC pro mapy, zastavení u 
pomníku G. Leutelta a nahlédnutí do Kostela  Proměnění Páně. Kousek se vrátíte zpět na křižovatku
a vydáte se po zelené turistické značce směrem ke škole a dále okolo penzionů U dvou skal a Lenka
pokračujete k Brechschmiedové kapličky až na Horní Maxov ke kostelu Největější Srdce Ježíšovo. 
Do Josefova Dolu se  můžete vrátit přes Slovanku a po modré turistické značce nebo autobusem      
z Horního  Maxova  do Lučan a do Jablonce n. N.

Mapa: https://mapy.cz/turisticka?planovani-
trasy&x=15.2277830&y=50.7712436&z=14&dim=60547faba4d10d3d6e9ccfc2

Krátký výlet za poznáním pověsti o kováři Brechschmiedovi.  Vystoupání z údolí Josefova Dolu  
krásnou přírodou a mezi malebnými jizerskohorskými chaloupkami až k Brechschmiedově 
kapličce.

Zajímavosti:
Pomník Gustava Leutelta

Kostel Proměnění Páně v Josefově Dole

Škola Josefův Důl 

Brechschmiedova kaplička
 stojí na zeleně turistické cestě z Horního Maxova do Josefova Dolu. Je postavena v místech, kde se
v 18.století prý upsal ďáblu kovář Andreas Kuntze a kde po své smrti dlouho obcházel jako noční 
duch. Andreas Kuntze se narodil r. 1700 v domě na úbočí Bukové hory na hranicích Horního 
Maxova a Lučan, po otci zdědil kovářské řemeslo a až do r. 1738 tam také žil. Pak se začal věnovat 
obchodu se lnem (odtud jeho přezdívka Brechsmied: die Breche-trdlice), dařilo se mu, zbohatl tak, 
že dokonce půjčoval peníze hraběti Rohanovi. Od knížete Rohana koupil i zájezdní hostinec 
u Sychrova. Obchodní zdatnost zřejmě zavinila, že se o něm začalo říkat, že se upsal čertu... Na 
místě kapličky pak jako noční duch obcházel skoro sto let. Ze zakletí ho mohla vysvobodit pouze 
smrt nevinného dítěte, což se také stalo v roce 1863, kdy byl syn místního dřevorubce Sedláka zabit
balvanem na nedalekém kopci Buková, když si tam hrál.

Kostel Nejsvětější Srdce Ježíšovo
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