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TURISTICKÉ A CYKLOTURISTICKÉ MAPY / Hikingmaps / Wanderkarten

PĚŠKY KOLEM JABLONCE
JIZERSKÉ HORY / Cykloturistický výlet / 15,9 km 

Průběh trasy
Km Trasa Směr Popis úseku
0,0 Mšeno
3,2 Peklo
7,6 Petřín

12,8 Jablonecké Paseky

15,9 Mšeno



Na Jablonecký červený okruh se od vodního díla Mšeno vydáme jihozápadním směrem k Prosečskému hřebenu. Přes Žižkův 
vrch a sportovní areál dojdeme k rozhledně Petřín s vyhlídkovou restaurací na jižním okraji města. Zpět k přehradě se vrá-
tíme po východním okraji města přes Jablonecké Paseky a podél sportovního areálu v Břízkách.

Vodní nádrž Mšeno
(Jablonecká přehrada) 
Rekreační přehrada v severní části města 
s bohatým sportovním zázemím vybudovaná 
na začátku 20. století. Mimo jiné trasa pro in-
line bruslení. Se svojí vodní plochou o rozloze 
42 ha patří mezi největší městské vodní plo-
chy ve střední Evropě. Přehrada s hrází o délce 
425 metrů a výšce necelých 16 metrů zadržuje 
skoro 3 milióny m3 vody.

 Rozhledna Petřín
Vyhlídková věž z počátku 20. století nabízí za dob-

rého počasí překrásný pohled na město Jablonec 
a jižní partie Jizerských hor, otevřeno denně.

Jablonecké Paseky
Původně obec založená v 17. století, dnes 
součástí Jablonce. Od konce 19. století byly 
v provozu lázně, jejich objekty jsou dnes využí-
vané pro sociální účely.

 Jablonec nad Nisou
První zmínky o městu z druhé poloviny 14. sto-
letí, rozkvět města v 19. století s rozvojem 
výroby bižuterie. Pro město je charakteristická 
řada secesních budov, divadlo z roku 1907, sta-
rokatolický kostel z roku 1902. Muzeum skla 
a bižuterie i řada obytných domů. Moderní 
kostel Nejsv. srdce Ježíšova z roku 1930 a nová 
radnice postavená v letech 1929–33 má vyhlíd-
kovou věž přístupnou v letní sezóně. (Střed 
města je městskou památkovou zónou novodo-
bé architektury 19. a 20. století). V Jablonci n. N. 
je čilý kulturní život, kromě Mětského divadla, 
můžeme navštívit i několik kin.
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