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Naučná stezka byla realizována díky laskavé 
finanční podpoře pana Georga J. Riedela.

Naučná stezka

CESTOU
JIZERSKOHORSKÝCH
SKLÁŘŮ
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Vydejte se s naší hrou od sklářské osady Kristiánov do Muzea 
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (nebo opačným smě-
rem). Cesta jizerskohorských sklářů Vás zavede na význam-
ná místa spojená s místní sklářskou tradicí.

JAK PUTOVAT?

Využijte turistické a  cykloturistické trasy, značené naučné 
okruhy, apod.

JAK JE TO DALEKO?

Celková délka trasy je 19 km, ale můžete ji absolvovat postup-
ně, rozložit si ji do více dní, využít dopravních prostředků

HRAJTE S NÁMI O ZAJÍMAVÉ CENY! 

V letáčku najdete 15 obrázků předmětů ze stálých expozic. 
Jen 11 z nich jsme ale umístili na jednotlivých zastaveních 
stezky. Vaším úkolem je najít a označit nejméně 6. Odměna 
v podobě exkluzivního dárku na vás čeká v cíli stezky, ať je 
to Muzeum skla a bižuterie nebo Kristiánov.

Hodně štěstí a příjemnou zábavu při putování za sklem Vám 
přeje Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Kompletní pravidla naší hry najdete na
www.msb-jablonec.cz

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE
V JABLONCI NAD NISOU 

• Stálé expozice Nekonečný příběh bižuterie (výběr z celo-
světově jedinečné sbírky bižuterie všech materiálů a tech-
nologií) a Čarovná zahrada – České sklo sedmi století (nej-
větší stálá výstava skla v České republice)

• Krátkodobé výstavy, muzejní programy, tvůrčí dílny

• Prodej drobných upomínkových předmětů a občerstvení

Otevřeno: úterý–neděle od  9 do  17 hodin (o  prázdninách 
a vybraných svátcích včetně pondělků)

SKLÁŘSKÁ OSADA KRISTIÁNOV

• Interaktivní expozice o historii jedné z nejvýznamnějších 
sklářských osad v Jizerských horách 

• Skládání modelu osady spojené s  hledáním pokladu 
bájného čaroděje Tamanna

• Prodej drobných upomínkových předmětů a občerstvení

• Posezení v útulné roubence nebo pod zastřešenou tera-
sou s výhledem do krajiny

Otevřeno: od poloviny května do poloviny října (podle ak-
tuálního počasí). Otevírací dobu je nutné si ověřit na webo-
vých stránkách muzea.

PŘEDMĚTY Z NAŠÍ SBÍRKY

Zvolte jen ty, které jste nalezli na informačních tabulích, 
a do kolonky napište číslo zastavení. Přiložte k vyplněnému 
letáčku vstupenky z návštěvy hlavní budovy muzea a Kristi-
ánova a můžete se těšit na exkluzivní dárek.


