TURISTICK
ATRAKCE

1. HRAD A Z MEK FR DLANT
Státní hrad a zámek Fr dlant pat í nejen k nejv zna něj í domiantě města ale i
k nejv zna něj ím památkov m celk m v echách a p edstavuje spojení
st edověkého hradu a renesan ního zámku.
Historie hradu spadá do
13. století a v znamně
ho poznamenal Albrecht z
Vald tejna, v razná
osobnost t icetileté
války. P vodní podoba
gotického hradu se
zachovala jen z ásti.
Zbyly z ní jen ásti
mohutn ch staveb a velká
válcová vě .
Renezan ní podobu
získal areál postupně na p elomu 16. a 17. století. Rod Clam-Gallas poprvé
zp ístupnil zámecké prostory ve ejnosti v roce 1801.
Dnes jsou v zámku k vidění sbírky porcelánu a skla, nábytku a zámeckého
za ízení. Bohatá sbírka zbraní od dob husitsk ch válek a po 19. století je
stejně zajímavá jako zámecká obrazárna s díly barokních mistr nebo
ojediněl soubor d mek.
Otevírací doba :
Duben: 9:00 - 15:30
Květen: 9:00 - 16:00
erven: 9:00 - 16:00
ervenec: 9:00 - 16:30
Srpen: 9:00 - 16:30
Zá í: 9:00 - 16:00

íjen: 9:00 - 15:30
Otev eno denně mimo pondělí

2. SMRK
Hora Smrk je se svojí v kou 1124 m. n. m nejvy í horou eské ásti Jizersk ch hor.
Na ji ních svazích hory pramení eka Jizera.
V roce 1892 byla na Smrku postavena d evěná 20 metr
vysoká vyhlídková vě .
Severně od vrcholu je do vzty eného kamene zasazena
pamětní tabule na po est německého básníka
Theodora K rnera, kter sem zavítal 16. srpna 1809.
Sou asná rozhledna byla slavnostně otev ena 20. zá í
2003, ím bylo zavr eno několikaleté úsilí
novoměstsk ch ob an o opětovné vybudování
rozhledny na Smrku.
Na Smrk vede několik cest. Z jihu strm Nebesk eb ík, ze
západu Vě ní stezka, ze severu stezka
podél hranice a z v chodu z Polska
tamní h ebenová cesta. Severní
(modrá zna ka) vede a do Nového
Města pod Smrkem, b valého
hornického města zalo eného 1584.

3. OB SUD
Ob í sud je v letní restaurace nacházející se nad Lázněmi Libverda Objekt
byl postaven ji roku 1931 a slou il zejména lázeňsk m host m. Dnes z něj
vidíme masiv Jizersk ch hor. Jedná se
o jedinou památku tohoto typu v celé
eské republice, nebo stavba která
byla p edch dcem a p vodní inspirací
tohoto objetku - Ob í sud na
Javorníku - sho ela 20.zá í 1974.
Vedle objektu je parkovi tě a vedou
tudy zna ené trasy vhodné pro
turistiku a cykloturistiku. Vedle
ob erstvení zde m ete zakoupit i
turistické známky a suven ry.

4. BAZILIKA NAV T VEN PANNY MARIE
Architektonicky v znamn je objekt p vodně gotického kostela Nav tívení Panny
Marie v Hejnicích, kter byl v roce
1722-29 p estavěn zednick m
mistrem Johannem Fogenauerem
podle plán Johanna Bernarda
Fischera z Erlachu v barokní
chrám. Na vněj í straně kostela
je reliéf Madony a kle ícího
rytí e Johanna III. Bibersteina ze 14.
století. P ilehl franti kánsk klá ter
v raně barokním slohu byl v roce
2000 zrekonstruován a od ledna
2001 slou í jako "Mezinárodní
centrum duchovní obnovy".
P ístupná je té podzemní
rodinná hrobka Gallas , ClammGallas a franti kán v Hejnicích
zem el ch. Cel objekt je p ístupn
celoro ně k prohlídkám i
meditacím.

5. KOSTEL NANEBEVZET PANNY MARIE
Dominantou města je jednolední neobarokní a secesní kostl Nanebevzetí
Panny Marie, kter byl postaven na za átku 20. století (1906-1907).
Na území Raspenavy stával kostel ji
od st edověku. Jednalo se o d evěnou
stavbu omezeného rozsahu, která
teprv posléze prodělala masivní
p estavbu, o kterou se velmi zaslou il
velkopr myslník Gustav Richter.
Projekt p estavby byl svě en libereckm
architekt m Gustavu Sachersovi a
Antonu Krapfovi a na jeho v zdobě se
podílela celá ada v znamn ch
umělc .

V blízkosti kostela se také nachází
pseudogotická hrobová kaple Gustava
Richtera, která byla postavena v letech 1890
-1896 podle plán Franze Neumanna.

POMN KY V RASPENAV
6. POMN K WENZELA F. J GERA
Malí Wenzel Franz J ger il a p sobil v Jizersk ch horách v první polovně 20.
století. Na jeho po est byl naproti
Základní kole v Rapenavě v roce 1932
odhalen pomník. P i odsunu německého
obyvatelstva po druhé světové válce byla
pamětní deska pravděpodobna
odstraněna a kámen byl věnován
památce osvobezní.
Dnes zde opět najdeme pomník, slavnotě
odhalen v roce 2003, p ipomínající
tohoto malí e. O znovuobnovení se
zaslou ila Městská galere Jablonec. n. Nisou
a Raspenava za podpory eskoněmeckého
fondu budoucnosti.

7. POMNÍK JOSEFA II.
Pomník p ipomínající náv těvu Josefa
II. 16. 9. 1779 byl u místajeho zastávky
odhalen 21. 9. 1913. O vzty ení obelisku se
zaslou il G. Richter. Po vzniku SR musel b t
reliéf sejmut a dlouho stál p i hejnické ul.
jen kámen. Pomník s reliéfem od Josefa
Honzíka z Liberce byl 3. 7. 2004 obnoven
pé í ob anského sdru ení Fr dlantsko,
města Raspenava, městské galerie MY
Jablonec n. N. a libereckého muzea za
podpory firmy Knorr-Bremse, Hejnice.

8. ZD N HOLUBN K
Zděn holubník najdeme v zahradě u usedlosti v Hejnické ulici 297, naproti
elezni ní stanice v Luhu.
Holubník byl vybudován
mezi lety 1875– 1885 jako
romantick doplněk
rozsáhlého parku,
nále ejícího k vile G.
Richtera. Dnes je pova ován za
ojedinělou památku a je
chráněn státem.

SM R K E
9. ULOV SM R K
Smír í k í v zahradě domu ve
Fu íkově ul. 458 p ipomíná
bramborovu válku“ z roku 1778.
Traduje se , e jsou tady pochováni
dva d stojníci, kte í nep e ili
vzájemn souboj. Tento k í byl v roce
1964 vyhlá en kulturní památky.

10. BEZHLAV “ P SKOVCOV SM

K

Druh smír í k í se nachází p i
pravob e ní stezce v Luhu (mezi domy v
Luhové ulici 17 a 23) se vá e legenda o
kolá i Johanu Hánovi. Sti en velkou bolestí
hlavy zde omylem zast elil synka Viktora,
kterho si spletl s kejhající husou. Jiná
verze hovo í o zast elení vlastní dcerky
jak msi ná elníkem“ z blízkého poplu ního statku. Smír í k í byl
z ejmě z p vodního místa ne těstí p emístěn.

