
Krakonoš a lyžníci

Naučné a tématické stezky v Rokytnici nad Jizerou

Prostřednictvím stezky „Krakonoš a lyžníci“ se seznámíte se 
samými počátky lyžování – zábavy a sportu, který se masově 
rozšířil do celého světa a stal se součástí aktivního trávení vol-
ného času milionů lidí na celé planetě. Tomuto rozšíření nema-
lou měrou přispěly také naše hory – Krkonoše a lidé zde žijící. 

Zastavení 1 Popis trasy
Zastavení 2 Úplné počátky
Zastavení 3 Lyže získávají své první příznivce
Zastavení 4 Založení svazu českých lyžařů
Zastavení 5 Lyžování jako sport
Zastavení 6 Lyže a ženy
Zastavení 7 Lyže přicházejí z Norska
Zastavení 8 Vývoj lyžování do roku 1950
Zastavení 9 Vývoj lyžování po roce 1950
Zastavení 10 Krakonoš a lyžníci
Zastavení 11 Popis trasy

Začátek stezky:  Konečná stanice lanové dráhy Horní domky.
Konec stezky:  Křižovatka u hotelu Starý mlýn

a fotbalového hřiště.
Délka: 3,1 km
Nejnižší bod: 620 m n.m.
Nejvyšší bod: 910 m n.m.
Upozornění: V zimním období není trasa schůdná

pro pěší turisty.

Tématická stezka

Rokytnických rodáků

Naučné a tématické stezky v Rokytnici nad Jizerou

Stezka „Rokytnických rodáků“ začíná na Dolním náměstí ve-
dle radnice a končí na Horním náměstí u pošty. Na stezce 
se dozvíte řadu informací o významných rokytnických rodá-
cích. Jedná se o poměrně krátkou stezku, která překvapivě 
nevede volnou krajinou, ale přímo městskou zástavbou. Mů-
žete se tak seznámit nejen s místní architekturou a kuchyní, 
ale i s běžným životem města a lidí, kteří v něm žijí.

Na trase se nacházejí 4 dětská hřiště – na Dolním náměstí, 
u sportovní haly, u „Vocta“ a na Horním náměstí u Rafandy.

Zastavení 1 Rudolf Housa – fotograf
Zastavení 2 Miroslav Kubát – sběratel vzpomínek, 

 fotografi í, fotograf a redaktor
Zastavení 3 Franz Fühmann – spisovatel
Zastavení 4 Franz Augustin Palme – malíř
Zastavení 5 Prof. MUDr. Karel Maydl – lékař

Začátek stezky: Dolní náměstí, vedle radnice.
Konec stezky: Horní náměstí u pošty.
Délka: 1,9 km
Nejnižší bod: 547 m n.m.
Nejvyšší bod: 606 m n.m.

Tématická stezka

Pašerácká stezka

Naučné a tématické stezky v Rokytnici nad Jizerou

Vydejte se s námi po stopách dávných pašeráků a zkuste se 
s námi přenést do dob, kdy hřebeny Krkonoš a stráně nad 
Rokytnicí nad Jizerou byly svědky napínavých honiček mezi 
pašeráky a strážci hranic. Pašerácká stezka je vhodná zejména 
pro pěší turisty a rodiny s dětmi, kterým cestu zpříjemní inter-
aktivní naučné panely.

Zastavení 1 Pašeráci v Krkonoších
Zastavení 2 Pašeráci v legendách a mýtech
Zastavení 3 Krkonošští pašeráci v literatuře a fi lmu
Zastavení 4 Pašeráci a současnost

Začátek stezky: Nad Dolním náměstím
v Rokytnici nad Jizerou.

Konec stezky: Rozcestí Studenov – Kostelní cesta.
Délka: 1,3 km
Nejnižší bod: 590 m n.m.
Nejvyšší bod: 780 m n.m.

Interaktivní stezka

Dřevosochání

Naučné a tématické stezky v Rokytnici nad Jizerou

Stezka „Dřevosochání“ Vás zavede do malebné části Rokytni-
ce nad Jizerou - Františkova ke „Starému kravínu“, který dnes 
funguje jako muzeum a galerie, kde je možné spatřit řadu za-
jímavých exponátů z historie Rokytnicka a ze života místních 
obyvatel. Tématická stezka je věnována tradiční kulturní akci 
„Dřevosochání“ konané každoročně na začátku července 
právě u Starého kravína. Na stezce na vlastní oči spatříte řadu 
dřevěných soch, které byly v průběhu let v rámci Dřevoso-
chání vytvořeny.

Muzeum a galerie Starý kravín (tel.: +420 775 970 180).
Kaplička ve Františkově z roku 1884.

Zastavení 1 Dřevosochání – Osada Františkov
Zastavení 2 Dřevosochání – Historie
Zastavení 3 Dřevosochání – Program
Zastavení 4 Dřevosochání – Sochy v krajině

Začátek stezky: Křižovatka „Na vrších“
v Horní Rokytnici nad Jizerou.

Konec stezky: Františkov – Starý kravín – Muzeum a galerie.
Délka: 1,1 km
Nejnižší bod: 660 m n.m.
Nejvyšší bod: 710 m n.m.

Tématická stezka

Okolo Rokytnice

Naučné a tématické stezky v Rokytnici nad Jizerou

Jaro, léto a podzim jsou ideální období, kdy můžete objevovat 
krásy a zajímavosti Rokytnice nad Jizerou a našich nejvyšších 
hor - Krkonoš. Stezka Vás provede malebnou krajinou s nád-
hernými výhledy na celé údolí Rokytnice. 
Dozvíte se informace o její historii, přírodních krásách i kul-
turních zajímavostech. Poznávací okruh nemusíte projít celý, 
ale kdekoliv si ho můžete zkrátit a pokračovat druhý den. 
Okruh si rovněž můžete prodloužit o další zajímavá zastavení 
na skalní vyhlídce Stráž nebo na Dvoračkách.

Zastavení 1 Radnice
Zastavení 2 Rokytnice nad Jizerou
Zastavení 3 Kostel
Zastavení 4 Horská služba
Zastavení 5 Sklářství
Zastavení 6 Kaplička
Zastavení 7 Textilní průmysl
Zastavení 8 Hornictví
Zastavení 9 Krkonošský nábytek
Zastavení 10 Boží muka a kříže
Zastavení 11 Zemědělství
Zastavení 12 Lidová architektura
Zastavení 13 Skalní vyhlídka Stráž – mimo trasu
Zastavení 14 Dvoračky – mimo trasu

Začátek stezky: Dolní náměstí v Rokytnici nad Jizerou.
Konec stezky: Dolní náměstí v Rokytnici nad Jizerou.
Délka: 11 km
Nejnižší bod: 520 m n.m.
Nejvyšší bod: 750 m n.m.

Poznávací okruh

Městské informační centrum
Horní Rokytnice 197
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Tel.:  +420 481 522 001
E-mail:  infocentrum@mesto-rokytnice.cz
Web: www.mesto-rokytnice.cz
facebook.com/infocentrumrokytnice

Grafi cké studio SURA s.r.o. 
www.sura-reklama.cz
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Rokytnice nad Jizerou

Krkonoše • Riesengebirge • Giant Mountains • Karkonosze

Naučné a tématické stezky

PROJEKT

„ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY 
NAUČNÝCH STEZEK 

V ROKYTNICI NAD JIZEROU“

Z fi nančních prostředků bylo vybu-
dováno na stezce „ Rokytnických 
rodáků“  menší dětské hřiště, stez-
ka byla doplněna o 3  stojany na 
kola a 2 lavičky. Projekt  zahrnul 
obohacení „Pašerácké stezky“ 
o inte raktivní naučné prvky pro 
děti a opravu poškozených cedulí 
na všech  stezkách.

Projekt „Zvýšení atraktivity naučných 
stezek v Rokytnici nad Jizerou“ 
byl pořízen za přispění prostředků 
státního rozpočtu České republiky 
z programu Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR. 
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