
Tipy na výlety v Josefově Dole a v okolí
Josefův Důl vznikal kolem roku 1700 a dostal jméno podle syna majitele panství. Dostatek

vodní síly a dřeva v Jizerských horách byl ideální pro rozvoj sklářství. To zajistilo rychlý rozkvět
celého regionu. Dnes tuto dobu připomínají v Josefově Dole jen zavřené sklárny, jež se snad dočkají
jiného využití. Z průmyslové oblasti se tak stává oblast rekreační, která však má díky své historii
a překrásné přírodě co nabídnout. Pojďme si tedy několik nejen turistických cílů představit.

Josefův Důl
Při příjezdu do Josefova Dolu Vás může, ostatně jako ve většině

okolních  měst  a  obcí,  vyděsit  několik  chátrajících  budov,  které  jsou
pozůstatkem  vrcholu  rozvoje  sklářského  a  částečně  též  textilního
průmyslu.  Nenechte  se  však  tímto  pohledem  odradit.  Když  budete
postupovat dále, uvidíte malebné dřevěné chaloupky, typické pro horské
oblasti,  ale  i  honosné  vily  různých  architektonických  stylů.  To  vše
zasazené do krásné krajiny plné zurčících potůčků a každé roční období
jinak zbarvených lesů.

Josefův  Důl  ovšem  není  jen  oáza
klidu, ale snaží se být také aktivní obcí. O tom svědčí dlouhá řada akcí
od maškarního bálu pro děti až po adventní setkání. Na mnoha z nich
se podílí místní spolky. Sbor dobrovolných hasičů se kromě své hlavní
činnosti stará o občerstvení, Centrum Aura se zaměřuje především na
rodiny s  dětmi  a  Divadelní  spolek  J.  K.  Tyl  uvádí  v  josefodolském
divadle nejen svá představeni,  ale zve také spolky z  okolí.  Všechny
akce jsou samozřejmě přístupné i návštěvníkům obce.

Kromě  pestré  kulturní  nabídky  je  přímo  v  centru  k  dispozici
sportovní  areál  s  fotbalovým  hřištěm,  tenisovými  a  volejbalovými
kurty. V zimě pak můžete v okolí najít několik sjezdovek a kilometry upravovaných lyžařských
stop. Tím výčet toho, co navštívit, rozhodně nekončí. O dalších zajímavostech si povíme níže.

Muzeum místní historie
V centru obce v budově bývalé školy se nachází malé muzeum věnované historii Josefova

Dolu. Pokud jej navštívíte, dozvíte se, kolik bývalých samostatných
obcí  tvoří  současný  Josefův  Důl  nebo  co  se  objevilo  při
rekonstrukci muzea. Dále budete moci obdivovat výrobky zdejších
skláren  a  náčiní  k  jejich  výrobě  používané.  Seznámíte  se  také
s významnými osobnostmi obce a nahlédnete do spolkového života.
K vidění  je zde toho samozřejmě mnohem víc,  ale to  už budete
muset přijít do muzea sami.

Naučná stezka Gustava Leutelta
Naučná  stezka  vedoucí  po  zajímavostech  Josefova  Dolu  a  pojmenovaná  po  významném

rodákovi,  spisovateli  Gustavu  Leuteltovi,  má  v  současnosti  kratší  (5,4  km)  a  delší  (11,3  km)
variantu. Obě začínají u nádraží a pokračují kolem pomníku Gustava Leutelta a vodopádu Červené
říčky k vyhlídce Čertovy kameny. Zde se obě varianty rozcházejí. Kratší se vrací zpět do centra



kolem aleje chráněných dubů letních, zatímco delší směřuje přes kapli  Navštívení Panny Marie
na Karlově k rozhledně Slovance a končí u místní základní školy.

Vodopády Jedlové
K  vodopádům  na  říčce  Jedlové  nás  dovede  modrá  turistická

značka.  Jedlová přivádí  své vody z rašelinišť Na Čihadle,  prochází
přírodní rezervací Jedlový důl a vlévá se do řeky Kamenice, přičemž
tvoří  hranici  mezi  Josefovým Dolem a  Antonínovem.  Co  se  flory
a  fauny týče,  jedná se o cenné území,  kterým nás  provede naučná
stezka.  Nejatraktivnější  místo se  však nachází  až  na vrcholu  údolí.
Třístupňový  vodopád  překonávající  více  než  12  metrů  patří
k nejkrásnějším vodopádům celé České republiky.

Vodní nádrž Josefův Důl
Plány postavit přehradu na Kamenici pocházejí již ze začátku 20. století, ale nakonec zde byla

vybudována  mnohem  později,  v  letech  1976  –  1982.
Zadržuje přibližně 20 mil. m³ pitné vody pro Liberecko.
Obyvatelé  Josefova Dolu však pijí  vodu ze  vzdálenější
přehrady  Souš  na  Černé  Desné.  Přestože  josefodolská
přehrada  není  kvůli  svému  účelu  určena  k rekreaci,
rozhodně  stojí  za  vidění.  Kromě  úžasného  pohledu
na  největší  vodní  plochu  Jizerských  hor  nabízí  krásný
výhled do celého údolí Kamenice.

Vyhlídka Čertovy kameny
V místní části zvané Peklo se nachází skupina skal,

Čertovy kameny. Dříve zde stála hospoda a konaly se tu
zábavy.  Dnes  se  turista  musí  o  občerstvení  a  zábavu
postarat  sám.  I  bez  toho  Čertovy  kameny  poskytují
nádherný výhled na boční hráz josefodolské přehrady, celý
Josefův Důl a jeho okolí.

Kostel Proměnění Páně (viz. 1 strana)

První žádost o povolení stavby místního kostela byla podána roku 1834. Teprve až čtvrté
žádosti  bylo  vyhověno,  a  tak  v  roce  1862  mohla  být  stavba  započata.  Novogotický  kostel,
dominanta  obce,  se  dočkal  vysvěcení  po  třech  letech.  Dodnes se  v něm každou sobotu  konají
bohoslužby, ale při různých příležitostech také koncerty.



Kaple Navštívení Panny Marie
Jeden  z  prvních  obyvatel  Karlova,  obce  tvořící

dnes  součást  Josefova  Dolu,  prý  na  svém poli  vyoral
obrázek  Panny  Marie,  který  pověsil  na  strom  vedle
studánky. Když jeho žena onemocněla a omyla se v této
studánce, zázračně rychle se uzdravila. Karlov se tak stal
vyhledávaným  poutním  místem.  V  roce  1762  byla
nedaleko  studánky  postavena  dřevěná  kaple,  po  roce
1800  ji  nahradila  kamenná  kaplička,  která  zde  stojí
dodnes.

Výlety do okolí Josefova Dolu
Nyní, když už víme, co zajímavého lze nalézt přímo v Josefově Dole, se vydáme o kousek

dál. Josefův Důl je nejen z pohledu turisty poměrně dobře umístěn. Na jedné straně se nachází
v blízkosti velkých měst Jablonce nad Nisou a Liberce, na druhé straně leží v přírodě Jizerských hor
a není daleko od jejich středu. Jednu nevýhodu ale poloha v údolí má. Skoro každý výlet začíná
cestou do kopce. Bez toho by však hory nebyly horami.

Rozhledny a vrcholky hor
Že jsou Jizerské hory jedním z míst s největší hustotou rozhleden, jistě

mnozí  vědí.  Jen  v  nejbližším  okolí  jich  najdeme  kolem  deseti.  Kromě
Jizerských hor lze vidět Krkonoše nebo Český ráj. Každá nabízí trochu jiný
výhled a každá má zajímavou historii. Proto stojí za to je navštívit všechny.
Výhodou je, že se většině z nich můžeme dostat i autem a najdeme u nich
větší či menší občerstvení. Nakonec už jen ilustrativní přehled: Slovanka,
Bramberk,  Tanvaldský  Špičák,  Královka,  Černá  Studnice,  Nisanka,
Štěpánka, Maják Járy Cimrmana.

Zatímco  rozhledny  stojí  na  okrajových
hřebenech  Jizerských  hor,  směrem  do  neobydlených  částí  už  nalézáme
neméně přitažlivé skalní vyhlídky na vrcholcích hor. Můžeme tak vystoupat
na  Jizeru  (1  122  m),  Černou  horu  (1  085  m)  s  nedalekými  Sněžnými
věžičkami, Holubník (1 071 m) nebo na Ptačí kupy (1 013m). Nejvyšší hora
české části  Jizerských hor Smrk (1 124 m) pak skýtá překvapení – další
rozhlednu.

 

Přehrady včetně protržené
O dvou přehradách Jizerských hor jsme se již zmínili. Ty představují zásobárny pitné vody

pro celou oblast. V okolí ale nalezneme též přehrady, které kromě protipovodňové plní i rekreační
funkci.  Jedná  se  o  přehradu  Bedřichov  na  Černé  Nise,  přehrady Harcov,  Fojtka  a  Mlýnice  na
Liberecku a mezi Jablonečany velmi oblíbenou přehradu Mšeno. Nebýt osudné události roku 1916,
byla by síť jizerskohorských vodních nádrží možná hustší.



Sypaná hráz napouštěné přehrady na Bílé Desné
se  protrhla  18.  září  1916.  Obrovská  vlna  plná  dřeva
a kamení se prohnala údolím Desné a brala s sebou vše,
co jí stálo v cestě. Tato událost si vyžádala více než 60
lidských  životů.  Dnes  je  Protržená  přehrada
vyhledávaným turistickým cílem a z Josefova Dolu k ní
vede žlutá turistická značka.

Když nám počasí dopřeje trochu deště
Následující výlety lze samozřejmě podniknout také za slunečného počasí, v parných dnech je

prohlídka muzea se stálou teplotou naopak velmi příjemná. O Muzeu místní historie v Josefově
Dole již víme. Obdobná muzea nalezneme v Jiřetíně pod Bukovou a ve Smržovce. V Jiřetíně se
nachází také Muzeum výroby hraček, a to přímo v továrně, ve Smržovce pak Muzeum panenek.
Z  dalších  muzeí  na  Tanvaldsku  jmenujme  Muzeum  energie  a  Muzeum  socialistických  vozů
ve Velkých Hamrech nebo nejen pro milovníky železnice Muzeum ozubnicové dráhy v Kořenově.
Za zmínku jistě stojí i Muzeum Cimrmanovi doby v přízemí Majáku Járy Cimrmana.

Posuneme-li  se  do  Jablonce  nad  Nisou,  své  dveře  nám otevře  Muzeum skla  a  bižuterie,
Muzeum hraček nebo Dům manželů Scheybalových. Nedaleko Jablonce, na Krásné v Pěnčíně, stojí
zajímavé  Kittelovo  muzeum.  Naše
muzejní  putování  zakončíme  v  Liberci,
kde na nás čeká mimo jiné Severočeské
muzeum,  Oblastní  galerie  v  bývalých
lázních, Technické muzeum či Botanická
zahrada.  Pokud  nebudou  padat  přímo
provazce vody, velmi pěkná procházka je
také  po  nejstarší  ZOO České  republiky,
ve  které  žijí  mimo  jiné  populární  bílí
tygři.  Opomenou nemůžeme ani  science
centrum iQLANDIA.

Co se jinam nehodilo
Přestože  se  některé  výlety  tématicky  nehodily

do žádné z podkapitol, byla by škoda je opominout, protože
jsou neméně zajímavé. Začneme zaniklou sklářskou osadou
Kristiánov.  S  historií  tohoto  místa  se  můžeme  seznámit
v  tzv.  Liščí  boudě,  v  níž  máme možnost  se  i  občerstvit.
Po místech, kde stály další budovy, nás poté provede malý
naučný okruh.

Další  sklářskou  osadou,  Jizerkou,  známou  nízkými
teplotami a temnou noční oblohou, prochází naučná stezka
Tři iseriny. Ta nás zavede také k rašeliništím, která jsou pro Jizerské hory typická. Další „černá
jezírka“ lze vidět například Na Čihadle.



Přes horší dostupnost patří k oblíbeným turistickým cílům též
vodopády. V Jizerských horách jich nalezneme velké množství. K těm
největším  se  kromě  vodopádů  na  Jedlové  řadí  vodopády  Velkého
Štolpichu, Černé Desné nebo vodopád na Černém potoce.

Tipy  na  výlety  zakončíme  v  trochu  vzdálenějších  koutech.
Hrady, zámky a zříceniny se přímo v Jizerských horách nevyskytují,
v okolí jich však několik stojí. Můžeme tak obdivovat hrad a zámek
Frýdlant, hrady Grabštejn nebo Frýdštejn, zámky Lemberk či Sychrov
anebo zříceniny věží hradu Trosky.

Výše  uvedený  výčet  výletních  míst  rozhodně  není  kompletní
a měl by působit spíše jako návod pro poznávání Josefova Dolu a jeho
okolí. Zvídavý turista jistě objeví další, která se vyplatí navštívit.

Turistické okruhy
Doporučit turistický okruh není jednoduché. Zvlášť když je síť turistických cest hustá jako u

nás, mohly by jich být nejméně desítky. Vždy záleží na požadavcích a kondici turisty. Proto lze níže
uvedené okruhy dle potřeby libovolně upravovat. Všechny výlety začínají a končí u rozcestníku
„Josefův Důl – sklárna“.

Na vodopády Jedlové (5,3 km)
Po modré na vodopády (2,6 km) – neznačenou cestou (cyklotrasa 3022) dolů – poslední úsek

(1,2 km) po žluté.

Ke Slovance a přes Karlov zpět (8,9 km)
Po modré 4 km na Slovanku – po červené Karlovem – po žluté centrem obce zpět.

Přes Protrženou přehradu do Desné (10,1 km) a vlakem zpět
Po žluté na Protrženou přehradu (3,9 km) – po neznačené cestě (cyklotrasa 3019) 4,4 km – po

žluté 1,7 km do Desné – posledních 100 m po silnici k nádraží.

Slovanka – Bramberk (12,7 km)
Po modré 4 km na Slovanku – kousek po zelené – 2,2 km po červené na Bramberk – 5,9 km

po zelené do Josefova Dolu.



Vodopády Jedlové – Na Čihadle – Kristiánov (17,4 km)
Po modré přes vodopády 4,8 km – 1,3 km po červené – dále po modré – malá zacházka (200

m) po žluté Na Čihadla – zpět na modrou a 4,6 km na Kristánov – po žluté 6 km zpět.

Kristiánov – Nová Louka – Královka (20 km)
Po žluté 6 km na Kristiánov – 2,7 km po modré na Novou Louku – po žluté 4,1 km na

Královku – ke kapličce na  Hraběticích po zelené  (2,7 km) – kousek po silnici  ke kapličce na
Karlově – po červené a nakonec po žluté zpět (3,8 km).

Vodopády Jedlové – Na Čihadle – Jizera – Protržená přehrada (21,4 km)
Přes vodopády po modré (4,8 km) – 1,3 km po červené – doleva Na Čihadla po modré a kus

po žluté (600 m) – zpět na křižovatku a nejprve po červené, pak po žluté na Jizeru (2,3 km) – zpět
na  již  známou křižovatku a  po modré  a  zelené  na  Mariánskohorské  Boudy (7  km)  – po žluté
přibližně 900 metrů na Protrženou přehradu – z Protržené přehrady po žluté do Josefova Dolu (3,9
km).

Vodopády Jedlové – Na Čihadle – Vodopády Velkého Štolpichu – Nová Louka 
– Kristiánov (26,8 km)

Na vodopády po modré, poté po červené, kousek po modré (6,5 km) – kolem rašelinišť Na 
Čihadle k vodopádům Velkého Štolpichu (5 km) – po Naučné stezce Lesy Jizerských hor, 
cyklotrase 3023 a žluté na Novou Louku (6,7 km) – po modré na Kristiánov a po žluté zpět do 
Josefova Dolu (8,6 km).

Vodopády Jedlové – Černá hora – Holubník – Ptačí kupy – Kristiánov (27,5 
km)

Po modré (4,8 km) přes vodopády – 1,3 km po červené – opět po modré (1,7 km), zde lze zajít
zhruba 200 metrů k rašeliništím Na Čihadle – po žluté 3 km (cestou lze zajít 300 metrů ke Sněžným
věžičkám) – přes Holubník a Ptačí kupy po červené (3,2 km) – po žluté 1,5 km, pak 2,7 km po 
neznačené cestě (cyklotrasa 3023) – 600 metrů po žluté na Novou Louku – po modré na Kristiánov 
(2,7 km) – konečně po žluté do Josefova Dolu (6 km).

Na konec nezbývá než popřát příjemně prožité chvíle v Josefově Dole!

Pro Infocentrum v Josefově Dole
v roce 2017

vytvořil Karel Stuchlík ml.
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