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Pozapomenutá místa Libereckého kraje
Liberecký kraj je bohatý na přírodní
památky. Jezdí je sem obdivovat velké
množství turistů, a to tuzemských
i zahraničních. Vedle známých lokalit
v Jizerských či Lužických horách,
Máchově kraji, Českém ráji a Krkonoších
je zde ale mnoho krásných míst, která
nejsou příliš turisticky exponovaná,
ale stojí za to je navštívit.

Mnoho obyvatel kraje v koronavirem
zasažené době vyrazilo do přírody
v okolí svého bydliště a objevilo spousty
zajímavých a krásných míst, která měli
po celou dobu na dosah ruky. Rozhlédli
se z mnoha zapomenutých vyhlídek,
prošli malebnými stezkami, objevili skryté
řeky a potůčky nebo jarními květy poseté
louky. Liberecký kraj je plný malebných
míst, která stojí za to vidět. Magazín Kraj
se proto v tomto a ještě i v prázdninovém
čísle bude věnovat právě těmto méně
turisticky exponovaným místům, která
mohou být tipem na příjemnou tuzemskou dovolenou.

V tomto čísle to budou dvě přírodní
krásy Máchova kraje a Lužických hor.
V Máchově kraji nahlédne do Svojkova
a v Lužických horách přiblíží Holanské
rybníky. Obě lokality jsou turisty opomíjené, ale pyšní se malebnými kouty
a přírodními skvosty, ať už se jedná
o vodu, významné stromy, skály či
tajemná zákoutí.
text: Květa Šírová
foto: pozapomenutá místa Libereckého
kraje – rozhledna Kopanina nad Rychnovem
u Jablonce nad Nisou
foto: archiv KÚ LK

aktuální informace

Krajští zastupitelé

Na kraji
Respektujte objízdné trasy
Rádelského mlýna
Od poloviny dubna je zcela uzavřen
sjezd i výjezd na silnici I/65 na Jablonec
nad Nisou z mimoúrovňové křižovatky
na Rádelském mlýně, která prochází celkovou rekonstrukcí. Auta se neprůjezdné
křižovatce vyhýbají po okolních komunikacích, které vedou přes okolní obce.
Starostové okolních obcí apelují na řidiče,
aby dodržovali pravidla silničního provozu a respektovali objízdné trasy a jejich
značení. Na všech silnicích III. třídy přes
obec Rádlo je zakázán vjezd nákladním
vozidlům nad tři a půl tuny, na což
s předstihem řidiče upozorňují dopravní
značky na silnicích I/35, respektive I/65.
Na některých místech je snížena nejvyšší
dovolená rychlost a značky vybízejí k opatrnému průjezdu přes Milíře, kde se pohybuje hodně chodců a cyklistů. Na silnici
III. třídy v Pelíkovické ulici v Hodkovicích
nad Mohelkou jsou umístěny zpomalovací
prahy. Krajský úřad LK ve spolupráci
s policií a starosty obcí, jimiž doprava
proudí, situaci nadále sleduje a v případě
potřeby ještě upraví dopravní značení.
Rekonstrukce křižovatky Rádelský mlýn
potrvá do konce listopadu 2021.

Turistické linky opět v provozu
Koronavirus zasáhl i do veřejné dopravy,
která vlivem nastavených opatření
omezujících volný pohyb obyvatel pocítila
výrazný úbytek cestujících. Zdálo se,
že budou ohroženy i spoje, které slouží
pro uspokojování volnočasových aktivit.
„Turistické“ linky však z velké části přežily
a s opožděným začátkem budou od června
nebo o prázdninách v Libereckém kraji
opět nabízet své služby. V autobusech
i vlacích dopravci zajišťují dezinfikování
prostor a po cestujících se žádá vzájemná
ohleduplnost zejména v ochraně dýchacích cest a pokud možno dodržování
bezpečné vzdálenosti. Rozsah nabídky
turistických spojů doporučujeme ověřovat

Turistické linky opět v provozu. Foto: Jan Maxa.

K věci
na stránkách organizátora dopravy
www.iidol.cz.

Stavba roku Libereckého kraje
Populární soutěž o nejlepší stavbu roku
Libereckého kraje, která od loňského roku
nese název soutěž Karla Hubáčka, se bude
konat i v letošním roce. Soutěžní stavby se
mohou přihlašovat do několika kategorií do konce května. Ani letos nepřijde
veřejnost o možnost hlasování o cenu
veřejnosti. Hlasování bude spuštěno
od 30. června na webových stránkách
soutěže https://stavbaroku.lk.

Navrhněte osobnost k udělení
Pocty hejtmana Libereckého kraje
Ocenění Pocta hejtmana Libereckého
kraje je každoročně udělováno osobnostem, které se svým celoživotním dílem
nebo významným skutkem zasloužily
o dobré jméno Libereckého kraje.
Již tradičně může výjimečné osobnosti
nominovat také veřejnost. Návrhy jsou
přijímány do 30. června 2020. Podrobné
informace včetně formuláře pro nominaci
jsou zveřejněny na webových stránkách
Libereckého kraje. Všechny řádně podané
návrhy budou předloženy pracovní
skupině složené ze zástupců organizací
spjatých s Libereckým krajem, která
navrhne osobnosti k ocenění. Ocenění
ve formě listiny Pocta hejtmana a zlaté
mince Hejtmanský dukát jim bude předáno během slavnostního večera, který se
bude konat ve čtvrtek 22. října 2020 u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného
československého státu v Oblastní galerii
Lázně v Liberci.

Tip na výlet na Českolipsku
Od úterý 2. června bude pro veřejnost
otevřena pobočka Vlastivědného
muzea a galerie v České Lípě Vísecká
rychta v Kravařích. Jedná se o unikátní
skanzen s expozicí lidového bydlení,
umění a architektury, života na vesnici
a zemědělství na Českolipsku. Od úterý
2. června bude otevřený také Památník
K. H. Máchy v Doksech s literární expozicí
a prezentací doby K. H. Máchy a s nově
upravenou expozicí rybářství a rybníkářství na Českolipsku. Dále se pro
veřejnost otevírá Archeologické muzeum
Českolipska – Šatlava v České Lípě
s jedinečnou expozicí jeskynní archeologie v České republice, expozicí nejstarší
historie České Lípy a středověkého
hrnčířství a vězeňským koutem.

Jakou turisticky méně exponovanou
lokalitu Libereckého kraje byste
doporučili k návštěvě?

Lena Mlejnková (SLK)
Semily a okolí nabízí mnoho míst,
která nejsou tak známá a přitom
krásná a ideální pro turistiku. Riegrova
a Kamenického stezka jsou stvořená k procházce kaňonem řeky Jizery na celodenní
výlet i kombinace s cestou vlakem.

Jitka Volfová (ANO 2011)
Novozámecký rybník najdete v obci
Zahrádky na Českolipsku. Již od roku 1933
je národní přírodní rezervací, důležitou
pro život a ochranu cca 220 druhů volně
žijících ptáků, které můžete pozorovat
z místní ptačí pozorovatelny.

Jaromír Baxa (ZpLK)
Turisticky méně exponované lokality je
třeba od dalších návalů spíše uchránit,
a tak si své tipy schovám pro sebe. Navíc je
skvělé objevovat a radovat se z míst, které
si člověk pro sebe objevil tak trochu sám.

Dan Ramzer (ODS)
Určitě navštivte severní úbočí a podhůří
Jizerských hor a pak Baziliku Navštívení
Panny Marie v Hejnicích, Jizerskohorské
technické muzeum v Bílém Potoce
a na kolech Singltrek pod Smrkem.

Pavel Svoboda (ČSSD)
Doporučil bych rozhlednu Kopanina
nedaleko Rychnova u Jablonce. Výstup sice
zabere několik hodin, ale za ten nádherný
výhled stojí. Z jedné strany Kozákov
a Maloskalsko, z druhé Trosky, dále Ralsko,
ale i Ještěd, Krkonoše a Jizerské hory.

Radovan Vích (SPD-SPO)
Turistické vycházky po méně známých
místech Jizerských hor. Pokud začnete
v Novém Městě pod Smrkem přes místní
lesní pramen kyselky a budete pokračovat
na Smrk až po Frýdlantské cimbuří, je to
celodenní výlet krásnými místy.

Miloš Tita (KSČM)
Těžká otázka, mám pocit, že všechny
zajímavé lokality Libereckého kraje jsou
navštěvovány hojně. Snad okolí Dubé,
s přesahem na Kokořínsko, pro cyklisty
i pěší. Nebo oblast západně od Kravař.
Další názory zastupitelů si můžete přečíst
na liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo.

Osobnost kraje

Jakub Šeps
Je novým vedoucím oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje.
Převzal pomyslnou štafetu po Evě Hornové, nyní Ouzké, která tuto práci vykonávala
velmi úspěšně mnoho let. Eva založila rodinu a Jakub na její dobrou práci naváže
a vyjde turistům vstříc i za pomoci moderních technologií.
nastavenou laťku minimálně udržet
na stejné úrovni. Samozřejmě s naprosto
parádním týmem spolupracovníků
v zádech.

Převzít péči o turisty v Libereckém kraji
nebylo jistě jednoduché. Jak si podle
vás stojí cestovní ruch v našem kraji?
Na začátek se musím přiznat, že přicházím
z konkurenčního regionu, konkrétně
z pohádkového města Jičína, ale díky tomu
mám unikátní možnost porovnání, jak
v cestovním ruchu fungují oba dva kraje.
A přístup toho našeho Libereckého, jak už
mohu hrdě prohlásit, mi vždycky přišel
sympatičtější a efektivnější. Aktuální
směřování je totiž primárně zaměřeno
na pohled samotného turisty, na jeho
přání a potřeby. Například turistické
regiony bereme jako celek, bez ohledu na
krajské hranice, takže nedochází k situacím, kdy je vydána mapa Českého ráje,
ve které území dalšího kraje chybí. Což je
možná dle klasického úřednického přístupu naprosto v pořádku, ale z pohledu
návštěvníka nejde o užitečný materiál, ba
naopak. Cestovní ruch totiž bude vždycky
pomyslným rebelem, jehož fungování se
vymyká zavedeným standardům veřejného sektoru a spíš se přibližuje k tomu
soukromému. Proto jsem si vždycky cenil
toho, že tato odlišnost je pod Ještědem
vnímána a obor díky ní vzkvétá. Navíc
ta naprosto parádní rozmanitost kraje,
množství přírodních, historických, ale
i technických památek. Možná to bude
znít jako klišé, ale už z výše řečeného
vyplývá, že když se objevila možnost být
součástí, neváhal jsem. Teď sedím v kanceláři s krásným výhledem na dominantu
našeho regionu a snažím se tu vysoko

Jaké máte vize, chtěl byste něco změnit
v dosavadním nastavení spolupráce
s poskytovateli služeb turistům?
Je nějaký projekt, který si podle vás
zaslouží větší podporu?
Primární nastavení kraje je opravdu
správné a dlouhodobě trvale udržitelné,
ale i přesto mám nápady, co by ještě šlo
vylepšit. Jako příslušník generace mileniálů mám v úmyslu zaměřit se ještě více
na sociální sítě. V současné době dokončujeme nový obsahový plán pro facebookový
profil, který se kromě nádherných fotek
zaměří i na konkrétní dobré zprávy
z regionu, které jsou pro turisty zajímavé,
větší interakci s fanoušky či na historické pohledy míst známých více i méně.
S nejnavštěvovanějšími regiony Krkonoše
a Český ráj se budeme nově zaměřovat
také na komplexní edukaci návštěvníků.
Některé z jejich oblastí jsou totiž turisticky velmi exponované, což má mnohdy
negativní vliv nejen na životní prostředí,
ale i na vztah místních a turistů. Cílem je,
aby byly spokojené obě skupiny. Na jedné
straně, aby místní obyvatelé viděli pozitivní vlivy cestovního ruchu a na druhou
stranu, aby si turisté uvědomili, že jsou
vlastně u nás na návštěvě a podle toho by
se měli chovat. Tohle je samozřejmě běh
na dlouhou trať, kdy se bude muset upravit
kompletně propagace těchto přetížených
míst. A pak mám velký sen, vytvořit neformální a možná i trochu punkovou platformu pro setkávání zajímavých osobností
z našeho oboru, které by se mohlo stát
podhoubím pro vznik řady zajímavých
projektů a vzájemnou koordinaci.
Chystá Liberecký kraj k letním dovoleným nějakou kampaň na podporu
cestovního ruchu v kraji?
Samozřejmě! Letošní letní sezona bude
úplně jiná než ty předchozí. Proto je
potřeba restartovat aktivity. Již v květnu
jsme připravili populární fotosoutěž „Zkus
se zamilovat (s Libereckým krajem)“, kdy
nám lidé zasílali fotky svých oblíbených
míst, nebo tipů na romantické rande.

Výsledky soutěže naleznete na našem facebookovém profilu Liberecký kraj – cestou
necestou. V podobných soutěžích budeme
chtít pokračovat i nadále. Připravili jsme
nosný letní projekt „Pozapomenutá
místa“, ve kterém představujeme oblasti,
které prozatím nejsou v přílišném zájmu
veřejnosti, ale přitom jsou nadmíru
atraktivní. Jedná se například o údolí řeky
Kamenice mezi Tanvaldem a Železným
Brodem. Celkem budeme mít 15 výletů.
Za každý turistický region – Jizerské
hory, Krkonoše, Český ráj, Lužické hory
a Máchův kraj – pět. S kampaní se návštěvníci setkají v nové brožurce, pochopitelně na webu a také v tištěných i online
médiích. Dlouho jsme si lámali hlavu, jak
do okruhů zařadit provozovatele stravovacích zařízení a další soukromé subjekty.
Nakonec jsme se rozhodli do výletů
umístit místa, která mají určitý standard
kvality, jako například certifikace značky
regionální potravina, ocenění v projektu
Gastromapa Lukáše Hejlíka atd.
Jako další projekt bych rád představil
novou Společnou vstupenku Křišťálového
údolí. Princip spočívá v zakoupení virtuální vstupenky na webu crystalvalley.cz.
Po jejím zakoupení turista obdrží QR
kód a s ním se prokazuje na zapojených
subjektech z řad sklářů, bižuterníků
a dalších. Do projektu se zapojily i největší podniky z oboru, jejich přehled je
uveden rovněž na webu crystalvalley.cz.
A do třetice všeho dobrého pokračuje
projekt Hřebenovka, který zaměřujeme
na všechny milovníky pohybu a turistiky. Trasa je nově rozdělena na několik
úseků, takže návštěvník si ji může projít
například během své týdenní dovolené.
Pokračovat bych mohl i dále, protože
agentura Czechtourism připravuje
celorepublikovou kampaň Světové Česko,
založenou na porovnávání tuzemských
krás s těmi zahraničními. Prozradím,
že v našem kraji se do srovnání dostal
například viadukt u obce Novina, který
se bude porovnávat se skotským viaduktem Glenfinnan známým mimo jiné
z Harryho Pottera. Zkrátka chystá se toho
opravdu hodně, bojujeme za všech sil,
abychom byli i nadále velmi populární
turistickou destinací.
autorka rozhovoru: Květa Šírová
foto: nový vedoucí oddělení cestovního
ruchu KÚ LK Jakub Šeps na veletrhu
cestovního ruchu EUROREGIONTOUR 2020
foto: Miroslav Chmela

1 Dolanský rybník s vrchem Ronov v pozadí.
Foto: Miroslav Chmela.
2 Dolanský vodopád. Foto: Miroslav Chmela.
3 Socha Panny. Foto: Miroslav Chmela.
4 Kaplička v Modlivém dole. Foto: Eva Říhová.
5 Jeskyně tesané do skal. Foto: Eva Říhová.
6 Více informací o tipech na výlet najdete
na sociálních sítích Libereckého kraje.
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Holanské rybníky a Svojkov
Holanské rybníky
Jedná se o soustavu 23 rybníků, která
se rozkládá mezi obcemi Stvolínky
a Zahrádky jihozápadně od České Lípy.
Jejich vznik se datuje od 16. do 17. století.
Rybníky jsou vzájemně propojeny, většinu
z nich napájí Bobří potok a slouží převážně k chovu ryb. Rybníky se rozkládají
v krásné krajině pod vyvřelými kopci
Ronov a Vlhošť. Ústředními rybníky
celé soustavy jsou Dolanský a Holanský.
Dolanský rybník je největší z celé soustavy.
Holanský rybník je pojmenován podle
Městyse Holany, který leží na jeho břehu.
Má rozlohu 25 ha. Jeho počátky spadají do
období mezi roky 1437–1440, kdy vznikla
tvrz Rybnov, která je přímo chráněná
výpustí z tohoto rybníka. Dnes je rybník
využíván jako chovný a lovný a jen částečně i ke koupání, ovšem jeho břehy jsou
většinou bahnité. Dalšími jsou Milčanský,
na jehož březích je menší kemp a je tedy
využíván převážně k rekreaci, Hrázský,
Koňský nebo Jílovka. Rekreační zástavbou
je obklopen Vojenský rybník u Stvolínek.
Celá soustava je domovem mnoha chráněných druhů rostlin a živočichů.
autor textu: Květa Šírová

Svojkov – úchvatné skalní
město kolem Modlivého dolu
Zcela plynule navazuje na skalní město
nad Sloupem oblast nezvykle tvarovaných a místy až ohromujících pískovcových útvarů v okolí obce Svojkov.
Je to krajina kulturní, dotýkaná člověkem – a dotýkaná krásně. Středobodem

Svojkova je empírová budova hostince,
který byl chápán jako zázemí pro turisty
už ve druhé polovině 19. století. Od něj
se lze vydat dvěma směry. Vyšplhá-li kdo
do bývalého zámeckého parku na jihozápadním svahu, bude mu odměnou velmi
efektní scenérie zříceniny Svojkovského
hrádku se dvěma skalními kaplemi
v blízkém okolí. Směrem opačným
vstupujeme do oblasti Modlivého dolu,
jedné z nejpozoruhodnějších památek
Lužických hor. Lesní cesta lehce stoupá
mezi skalami a pozvolna se mění v cestu
křížovou, aby vyústila na působivém
skalním náměstíčku s do skály vytesanou kaplí, jakousi malou českou
obdobou jordánské Petry v Mojžíšově
údolí. Kněžna Kinská ji tu na místě, které
už léta bylo lidmi uctíváno jako místo
zázračné, mariánské, ba poutní, nechala
vytesat už koncem 18. století. Dojem je
až fascinující. Monumentální kaple jako
by vyrůstala ze skal. Ve svahu nad skalní
kaplí je po schodišti přístupné oratorium s prostým křížem. Úzkou skalní
strží pak omámený poutník vystupuje
do Svojkovských skal, na Dědovy
kameny a potkává do skal tesané jeskyně, je překvapován dalekými výhledy
a nakonec se ocitá mezi skalními velikány tyčícími se nad údolím, na skalních
platech čnících nad prázdnotu a jeho
oči plují dalekým obzorem. Kdo by se
pak nad Modlivým dolem vydal směrem
severním, napojí se za vrcholem Slavíčku
na už řečené sloupské skalní město.
autor textu: Rostislav Křivánek
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Liberecký kraj – cestou necestou
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