
NAUČNÁ STEZKA  
GUSTAVA LEUTELTA 

Naučná stezka Gusta-
va Leutelta se skládá ze 
dvou tras – delší a kratší. 
Kratší varianta výletní 
trasy vedoucí rodištěm 

jizerskohorského spisovatele měří 5,4 
km a nabízí pět zastavení s informač-
ními tabulemi. Delší varianta o délce 
11,3 km Vám přiblíží zajímavosti obce 
dalšími čtyřmi zastaveními. Záměr 
obce Josefův Důl vybudovat stezku 
vznikl roku 2007, kdy Nina Wachno 
a Gerhard Kutnar prošli a navrhli jed-
notlivá zastavení. 27. září 2013 byla 
nová turistická zajímavost v Josefově 
Dole – Naučná stezka Gustava Leutel-
ta – otevřena. Přáním tvůrců stezky je, 
aby prohloubila zájem o historii obce 
a jejího blízkého okolí a vztah k ní.

Zastavení číslo jedna je věnová-
no místnímu rodákovi Gustavu 

Leuteltovi, na jehož počest byla tato 
stezka pojmenována.

Druhé zastavení se nachází 
u pomníku Gustava Leutelta, 

mezi Muzeem místní historie a koste-
lem Proměnění Páně, a pojednává 
o jeho spisovatelské činnosti. 

Třetí zastavení Leuteltovy 
stezky najdeme u vodopádu 

Červené říčky, nenápadného potůč-

www.josefuvdul.eu

Vítáme Vás na Leuteltově stezce

ku, jenž pramení za josefodolskou 
hájenkou v nadmořské výšce 825 m 
a v těchto místech tvoří asi 3 metry 
vysoký vodopád. 

Od čtvrtého zastavení na Čerto-
vě vyhlídce – tzv. Juselkoppe – 

je nádherný výhled na celé údolí řeky 
Kamenice. 

Páté zastavení se nachází u míst-
ního kina, kde stojí alej chráně-

ných dubů letních sloupovitých zlatých 
(Quercus robur ‚Pyramidalis aurea‘).
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21. září 2015 bylo u příležitosti 155. 
výročí narození spisovatele otevřeno 
pokračování – delší varianta Naučné 
stezky Gustava Leutelta.

Zastavení 5a rozšířené stezky se 
nachází v tzv. Temném údolí. 

Stávala zde jedna ze tří josefodolských 
skláren, Jantschova huť. 

Stezka pokračuje po červené tu-
ristické značce směrem na Kar-

lov ke kapličce Navštívení Panny Ma-
rie (zastavení č. 6). 

Zastavení č. 7 naleznete na kata-
strálním území města Lučany 

u rozhledny Slovanka. Slovanka je nej-
starší železnou rozhlednou v Čechách. 

U posledního zastavení č. 8 – Zá-
kladní škola Josefův Důl v Dolní 

Maxově – se dozvíte, kdy byla budova 
postavena, kdo byl prvním ředitelem 
této školy a další zajímavosti o budově.

Spisovatel a básník  
Gustav Leutelt 
se narodil 21. září 1860 v Josefově Dole 
v učitelské rodině. Psal hlavně o Jizerských 
horách, které miloval. Nejznámějším dí-
lem byla Kniha o lese vydaná v roce 1928. 
V roce 2010 se dočkala i částečného české-
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ho překladu s názvem Píseň o lese. Celkem 
napsal pět románů, několik básní, povídek 
a vlastivědných studií. V roce 1932 vydal 
první díl takzvané Nové vlastivědy jablo-
neckého okresu. Za neúnavnou spisovatel-
skou a kantorskou činnost získal Leutelt ně-
kolik ocenění: stal se čestným občanem Dol-
ního Maxova a v roce 1920 mu obec Josefův 
Důl postavila pomník. V roce 1923 vznikla 
v Jablonci nad Nisou Leuteltova společnost, 
která je v Německu dodnes aktivní. Osud 
Gustava Leutelta a jeho ženy byl završen 
roku 1946, kdy oba byli vysídleni za hranice 
tehdejšího Československa. Zemřel ve věku 
87 let v obci Seebergen u Gothy.
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Vážení a zvídaví,

zavítali jste do naší roztomilé vísky a zalíbila se Vám také?
Chtěli byste se o tomto malebném kraji dozvědět více? 
Právě v centu Josefova Dolu máte tu možnost. Ve třech místnostech Vám 
představíme historii místních obcí a okolí. Budete moci zhlédnout lokální sklářské 
výrobky a přiblížíte si také, jak život v Jizerských horách dříve vypadal. Ukázka 
nábytku, oblečení a pracovního náčiní Vám k tomu bude nápomocná. 
Za zhlédnutí jistě také stojí expozice významných osobností, v čele s někdejším 
ředitelem a regionálním spisovatelem Gustavem Leuteltem.
Navštivte naše muzeum a nechte se překvapit historií zdejšího okolí.
Těšíme se na Vás

josefuvdul.eu/infocentrum/muzeum/

MUZEUM MÍSTNÍ HISTORIE


