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Krásná příroda, možnost kulturního a sportovního vyžití, široká nabídka obchodů a služeb, to je základní 
předpoklad ke spokojenosti obyvatel i návštěvníků každého města či obce. 
Město Tanvald tyto podmínky splňuje.
Snažíme se pro své občany vytvářet co nejlepší prostředí, aby se v našem městě dobře bydlelo a žilo a aby 
zde návštěvníci trávili rádi svůj volný čas a dovolenou.

Přeji Vám příjemný pobyt v Tanvaldě a Jizerských horách

Petr Polák 
starosta

Slovo starosty

Sl
o

vo
 s

ta
ro

st
y 

m
ěs

ta
 T

an
va

ld



4

 První písemná zmínka o Tanvaldu 
jako dřevařské osadě pochází z druhé 
poloviny 16. století. V roce 2005 oslavil 
Tanvald 100. výročí povýšení na město. 
Povýšeni Tanvaldu na město v roce 
1905 bylo především díky píli občanů 
vyvrcholením historického bytí a přeměny 
obce a městyse z původně horské osady 

na město. K Tanvaldu vždy neodmyslitelně 
patřil textilní průmysl, který nejen v již 
dávno uplynulých dobách, ale i po většinu 
druhé poloviny 20. století byl největším 
zaměstnavatelem v Tanvaldě a okolí, 
a tedy rozhodujícím zdrojem obživy 
obyvatel. Rozvoj Tanvaldu byl historicky 
vždy spjat s textilním průmyslem a s lidmi, 

kteří ho se zápalem pro věc budovali 
a udržovali a které zaměstnával. Nebýt 
tady v minulosti textilek, Tanvald by 
s velkou pravděpodobností nebyl tím, 
čím dnes je.  V době ekonomické 
krize, kdy v Tanvaldě přestal existovat 
textilní průmysl a sklářský průmysl v okolí 
již také nezažívá rozmach dob minulých, 

se staly zaměstnanost a zdroj příjmů 
obyvatel prvořadými otázkami.
 Na Tanvaldsku nyní nacházejí lidé 
jen velmi těžko zaměstnání. V Tanvaldě 
jsou už jen menší zaměstnavatelé. 
Nezanedbatelnou roli jako zaměstna-
vatelé hrají nemocnice, město, obchod 
a služby. 

Město obklopené zelení a horami
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Sídliště Výšina
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Práci přináší lidem i cestovní ruch, na který 
se celý region zaměřuje. Stále více lidí 
z Tanvaldska však za prací dojíždí.  
 Zeměpisná poloha uprostřed 
sjednocené Evropy bez hranic, pěkná 
a uchovaná příroda, dobrá dopravní 
dostupnost po silnici i železnici, moudrost, 
vynalézavost a iniciativa zde žijících lidí 
dávají Tanvaldu šanci i do budoucna. 
Tanvald je dnes přirozeným správním 
centrem na pomezi Jizerských hor 
a Krkonoš.
 Od 1. ledna 2003 se Tanvald stal měs-
tem s úřadem s rozšířenou působností, 
tedy tzv. obcí III. Do správního obvodu 
patří dalších devět měst a obcí od Har-
rachova až po Smržovku. Správní obvod 
má více než 21 000 obyvatel a rozlohu 
190 km2. Městský úřad najdete na radnici 
v Palackého ulici čp. 359 a v Krkonošské 
čp. 350. Tanvald je i sídlem pracoviště fi-
nančního úřadu a pracoviště úřadu práce.
 Jako oslovující s dobrou možností 
nákupů se třemi supermarkety a řadou 
obchodů a služeb se ukazuje být centrum 
Tanvaldu. Obchodu a oživení města bez-
pochyby prospívá umístění tří supermar-
ketů právě v centru města.
 Tanvald má dostatečnou kapacitu 
parkovacích ploch pro osobní automobily 
a nutno podotknout, že všechna parko-
viště jsou bez poplatků. Bez problémů 
tak zaparkujete na parkovištích uprostřed 
města a po překonání velmi krátkých pě-
ších vzdáleností pořídíte kompletní nákup 
potravin a dalších nezbytných věcí pro 
domácnost a volný čas. Zařídíte si vše po-
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Obchodní zóna

třebné ve spořitelně, bance nebo na poš-
tě a na úřadech. Různé informace získáte 
v městském infocentru, navštívíte lékaře 
a lékárnu, občerstvíte se, dáte si kávu, 
zákusek nebo zmrzlinu. V Tanvaldě se 
povedlo to, co pro mnoho jiných podob-
ných měst zůstalo jen přáním – umístit 

vhodným způsobem nákupní zónu v cen-
tru města, zachovat návštěvnost a nevy-
loučit dění na okraj nebo mimo město. 
V Tanvaldě je expozitura Komerční banky 
a pobočka České spořitelny, oba peněžní 
ústavy sídlí v Krkonošské ulici (Komerční 
banka v čp. 168, Česká spořitelna v čp. 

654) a poskytují tam možnost výběru pe-
něz z bankomatů. V krátké docházkové 
vzdálenosti od centra jsou autobusové 
i vlakové zastávky. Na sídliště Výšina Vás 
v případě potřeby dopraví pravidelná au-
tobusová linka, a to i z přestupního termi-
nálu u hlavního vlakového nádraží. 
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Šumburk nad Desnou s nádražím, terminálem a stanicí hasičů
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 Nový přestupní terminál u hlavního 
vlakového nádraží byl největší investicí 
města v posledních letech. Byl dostavěn 
a dán do provozu v roce 2012 a přinesl 
významné zlepšení dopravní obslužnosti. 
 Tanvald nemá klasické náměstí, páteří 
města je Krkonošská ulice. Na parkovišti 
střed naproti městskému kinu se konají 

prodejní trhy, mítinky, různá setkání 
a v posledních letech i tradiční Tanvaldské 
slavnosti.
 Město Tanvald díky odpovědné, 
vyvážené a promyšlené finanční politice 
starosty, rady města, zastupitelstva města 
a přístupu celého vedení městského 
úřadu hospodaří dlouhodobě s finančním 

přebytkem, má vytvořeny dostatečné 
finanční rezervy a není zadluženo. Při 
výkonu městské správy v samostatné 
působnosti i při výkonu státní správy v tzv. 
přenesené a rozšířené působnosti si 
Tanvald počíná velice efektivně a přitom 
maximálně dbá na kvalitu výkonu 
správních činností ve prospěch občanů 

města a celého správního obvodu.
 V Tanvaldě je pěkná, nedávno 
modernizovaná nemocnice s lůžkovou 
a ambulantní péčí. V Nemocnici Tanvald 
s.r.o. je interna včetně jednotky intenzivní 
péče, následná péče, následná intenzivní 
péče a DIOP (dlouhodobá intenzivní 
ošetřovatelská péče). Ambulantní 
část zahrnuje interní, chirurgickou, 
gastroenterologickou a kardiologickou, 
fyzioterapeutickou a diabetologickou 
ambulanci a dále zde je rentgen, laboratoř 
a sonografie. Nemocnice Tanvald s.r.o., 
v níž má město Tanvald třetinový podíl, 
úspěšně hospodaří v kladných číslech. 
 V letech 2009 a 2010 město Tanvald 
zároveň s výstavbou Hasičské záchranné 
stanice Libereckého kraje vybudovalo 
novou hasičskou zbrojnici Sboru 
dobrovolných hasičů Tanvald – Šumburk.
 Tanvald, dříve průmyslové město, 
dnes žije především cestovním ruchem.  
Celá oblast Tanvaldska v letním období 
láká k pěší turistice a výletům na kole. 
Můžete se odtud například vydat 
na nedaleké rozhledny Špičák, Štěpánka 
či přes vyhlídku Terezínka a skalní masiv 
Muchov na Černou studnici. Tanvald se 
také zapojil do sítě cyklostezek, které jak 
pavučina protkávají celý kraj. V roce 2006 
zde byla otevřena populární Cyklostezka 
Járy Cimrmana. Mikroregion Tanvaldsko se 
snaží v Čechách populární fiktivní postavu 
Járy Cimrmana v rámci cestovního ruchu 
marketingově využívat. 
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Městský stadion na sídlišti Výšina
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 V zimě se vyznavači bílé stopy mo-
hou napojit na Jizerskou magistrálu nebo 
využít některý z lyžařských svahů ve zná-
mém zimním středisku Tanvaldský Špičák. 
Sedačková lanovka na Špičák je v provozu 
nejen v zimě, ale i o letních prázdninách. 
Na sídlišti Výšina najdete stadion s trav-
natým fotbalovým hřištěm, sportovní 
halu a dvě víceúčelová hřiště s umělým 
povrchem. Další sportovní vyžití nabízí 
i přírodní koupaliště, tenisové kurty a mi-
nigolf. Ve sportovním a motocyklovém 
areálu, autokempu Tanvaldská kotlina se 
každoročně konají známé trialové soutě-
že „Tanvaldské šlapačky“ na republikové 
i evropské úrovni. Rodiny s malými dět-
mi jistě uvítají možnost návštěvy muzea 
hraček s kreativními dílnami firmy DETOA 
v nedalekém Jiřetíně. V Tanvaldě je slušně 
vybavená městská knihovna s možností 
veřejného přístupu na internet.
 Ve městě jsou tři základní školy, 
gymnázium, obchodní akademie a také 
základní umělecká škola a dům dětí 
a mládeže. Obědy dětem zajišt‘uje školní 
restaurace Scolarest. 
 Stálou podporu věnuje vedení města 
i oblasti kultury. Městské kino Jas, rekon-
struované v roce 2001 jako víceúčelové 
kulturní zařízení, patří k nejhezčím a nej-
lépe vybaveným jednosálovým zařízením 
svého druhu v kraji. Od září 2009 je kino 
digitálizováno. Tanvaldské kino se tak 
stalo jedním z prvních jednosálových kin 
v České republice s plnou verzí digitální 
projekce. Od června roku 2010 se nad 

vchodem do kina tyčí socha „Jára Cimr-
man v mlze“ a městské kino nese hrdě 
název Kino JAS Járy Cimrmana.
 Dlouhou tradici mají festivaly Ta-
nvaldské hudební jaro a HAF - Humor 
v amatérském filmu. V roce 1994 byla 
založena nová tradice lidových Tanvald-
ských slavností. Informovanost o dění 
ve městě zajišt‘uje radnice zejména vy-
dáváním měsíčníku Tanvaldský zpravodaj 
a prostřednictvím svých internetových 
stránek www.tanvald.cz . 
 Město nechalo instalovat a provo-
zuje čtyři webkamery. Díky nim mohou 
návštěvníci webových stránek města na-
hlédnout do Tanvaldu a získat tak aktuální 
informace o počasí a teplotě, o dění v ob-
chodní zóně nebo v autokempu, o do-
pravní situaci na mezinárodní silnici I/10. 
Největší návštěvnost webkamer Tanvaldu 
je v zimním období, kdy jsou využívány 
zejména k zjištění sněhových podmínek 
a sjízdnosti silnice první třídy směrem 
do Krkonoš a Polska.
 V roce 1996 město zřídilo na strate-
gickém místě, při hlavni silnici na příjezdu 
do města, městské infocentrum, které 
má i bezbariérový přístup. Turistům i do-
mácím návštěvníkům nabízí prodej map, 
suvenýrů, pohlednic, literatury s regionál-
ní tématikou, informace o veškerých služ-
bách a kulturních akcích ve městě a okolí, 
tipy na výlet, odjezdy autobusů a vlaků, 
přístup na internet a mnoho dalších infor-
mací a služeb.
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Koupaliště

Nemocnice
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Celkový pohled
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Městské kino Tanvald – nejen digitální kino

 Městské kino je vybaveno moderní 
digitální technologií, která přináší kvalitní 
zážitek z promítaných filmů a nabízí 
obraz ve formátu 2D i 3D. Díky této 
dnes již nezbytné technologii je možné 
prakticky okamžitě promítat všechny 
filmové premiéry.  
 Celková kapacita je 306 míst. 
Na balkoně najdete 111 a v přízemí 195 
velice pohodlných čalouněných křesel. 
Kino je víceúčelové s možností konání 

divadelních představení, koncertů, výstav, 
přednášek a velkoplošného promítání 
z různých nosičů. Vždy tomu tak nebylo. 
Městské kino se začalo stavět v roce 1931, 
v době hospodářské krize, na podporu 
zaměstnanosti. 
 Koncem devadesátých let  
minulého století začalo vedení města 
vážně zvažovat celkovou rekonstrukci 
městského kina na víceúčelové kulturní 
zařízení. V květnu roku 2001 se úvahy 

staly skutečností a kino, rekonstruované 
z vlastních prostředků města částkou 
přes 18 milionů Kč, bylo slavnostně 
uvedeno do provozu. 33. ročník filmové 
amatérské přehlídky HAF 2001 se konal již 
za špičkových podmínek. Velmi úspěšný 
byl i díky celkově novému pojetí. Interiér 
kina i zázemí pro umělce si pochvalují 
profesionálové i amatéři z řad herců, 
zpěváků, tanečníků a koncertních 
mistrů. Vleklá ekonomická krize a v jejím 
důsledku nižší kupní síla a větší šetrnost 
obyvatelstva poznamenala v poslední 
době negativně i návštěvnost. Přesto 
se v roce 2012 uskutečnilo celkem 223 
filmových představení, která zhlédlo 
celkem 7.508 diváků. Mezi návštěvníky 
tanvaldského kina jsou nejvíce oblíbené 

české a dětské filmy. Kino se pravidelně 
stává dějištěm tradičního festivalu vážné 
hudby „Tanvaldské hudební jaro“. V roce 
2013 se konal jeho již 57. ročník.
 Dlouhé jeviště a velmi dobrá akustika 
vyhovují divadelním představením 
a koncertům. Konají se zde pořady pro 
děti, školní akademie, koncerty místní 
základní umělecké školy nebo cestopisné 
přednášky. Divadelní představení, 
koncerty a různé jiné pořady zde v roce 
2012 navštívilo více jak 3 000 lidí. 
 O víceúčelovosti kina vypovídá také 
mnoho výstav uskutečněných ve foyeru.  
Městské kino Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě 
je oblíbeným kulturním stánkem občanů 
všech věkových kategorií.
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Tanvald v zimě
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Autokemp a sportovní areál Tanvaldská kotlina

 Autokemp a sportovní areál 
Tanvaldská kotlina leží v klidné lokalitě 
na úpatí Tanvaldského Špičáku.
Z centra města se sem dostanete 
Nemocniční ulicí, příjezd do kempu je 
vyznačen informačním systémem. Při 
půldenních a celodenních výletech odtud 
můžete autem navštívit všechny výletní 
cíle v Jizerských horách, Krkonoších, 
Českém ráji nebo v blízkém Polsku 
a Německu. Autokemp je zánovní, slušně 
vybavené a v pořádku a čistotě udržované 
zařízení v majetku města s až 30 místy pro
kempování. Kromě recepce, umýváren 
se sprchami a WC, možnosti praní prádla, 
je zde bufet a sportbar s letní terasou, 
předzahrádkou, velká zastřešená salaš 
s místem na grilování a plocha s herními 
prvky pro děti. Ve sportbaru najdete 
příjemné posezení s občerstvením.
Jsou tu umístěny dvě plazmové televize 
a mimo jiné je zde možno sledovat 
na různých televizních stanicích sportovní 
přenosy. Sportbar je otevřen celoročně.
 V celém areálu autokempu je 
hostům umožněno bezdrátové připojení 
k internetu - WiFi.
Samozřejmostí je možnost napojení 
karavanů na elektřinu s odpočtem 
spotřeby, rozvod pitné vody a možnost 
vypouštění zásobníků odpadních vod 
nebo chemických WC z karavanů. 

K dispozici jsou i dvě dřevěné chatky, 
elektricky vytápěné, s kapacitou ubytování
pro celkem až 16 osob.
Kemp je vybaven večerním osvětlením 
a nočním orientačním osvětlením. 
Ve vzdálenosti 800 metrů od kempu se 
nacházejí hotel, minigolf a tenisové kurty. 

Autokemp Tanvaldská kotlina s kvalitním 
zázemím poskytuje své služby celoročně
a stal se i oblíbeným a cenově výhodným 
místem zimního kempování nebo 
dlouhodobého umístění karavanů 
v zimním období.
Víceúčelový sportovní areál Tanvaldská 

kotlina je každoročně dějištěm několika 
motoristických a jiných sportovních akcí. 
O letních prázdninách zde hudbou ožívá
i letní scéna. Konají se koncerty různých 
žánrů pod širým nebem.
Okolo autokempu vede cyklotrasa 3025 
z Tanvaldu na Smržovku.
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Tanvaldský Špičák zve v zimě i v létě
 Tanvaldský Špičák (831 m.n.m.) je 
největší lyžařské centrum Jizerských 
hor. Celoročně je oblíbeným cílem 
výletů. Zdejší sjezdové tratě všech 
obtížností jsou vhodné pro všechny 
lyžaře. Tvoří severní část Tanvaldu. 
Na svazích Špičáku pramení čtyři potoky, 
z nichž se vlévají tři do řeky Kamenice 
a jeden do Desné. Bližší informace 
najdete na http://www.skijizerky.cz 

Špičák kdysi
 Od roku 1886 byla na vrcholu 
hospůdka čp. 279, která v říjnu 1905 
vyhořela. 4. srpna roku 1889 byla při 
lidové slavnosti zpřístupněna skalní 
vyhlídka. Na Špičáku se konala roku 1890 
nepovolená historická oslava 1. máje 
na Tanvaldsku za veliké účasti německých 
a českých dělníků. Dne 18. června 1893 
se stal vrchol svědkem Táboru lidu 
za všeobecné volební právo a snížení 
pracovní doby. Samostatná rozhledna 
Špičák byla otevřena 4. července 1909 
a nesla jméno Jubilejní rozhledna 
císaře Františka Josefa I. na počest 
šedesátiletého panování monarchy. 
Rozhlednu s vyhlídkou na všechny 
světové strany, kterou projektoval Robert 
Hemmrich, nechal postavit Německý 
horský spolek pro Ještědské a Jizerské 
hory. O rok později byla dokončena 

i přístavba restaurace s hostinskými 
pokoji. Dnešní podobu získala chata 
v roce 1930.

Špičák dnes
 Tanvaldský Špičák je i díky své velmi 
dobré vybavenosti vyhledávaným zimním 
střediskem sjezdového lyžování. V roce 
2003 byla zprovozněna čtyřsedačková 

lanovka na vrchol Špičáku. Její délka je 
1170 m, převýšení 270 m, má přepravní 
kapacitu 2400 osob za hodinu a jako 
první takové zařízení u nás má pohon 
umístěn pod zemí. Má zimní i letní 
provoz s možností přepravy kol. Přilehlé 
parkoviště pojme až 500 aut. 
Novodobé Prvomájové turistické výstupy 
na Špičák s ekologickým zaměřením byly 

započaty v roce 2000.
 Na vrcholu Tanvaldského Špičáku je 
od 7. prosince 1997 umístěna kamera, 
která zaznamenává povětrnostní 
podmínky v okolí. Aktuální informace 
mohou televizní diváci sledovat v pořadu 
Panorama na České televizi. Na vrcholu 
Špičáku poblíž rozhledny je také umístěn 
pomník obětem 11. září 2001.
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Radnice, dominanta města
 Secesní stavba na kopci, která upoutá 

pohled každého návštěvníka, není 

zámeček, ale radnice, sídlo městského 

úřadu. Základní kamen ke stavbě 

tanvaldské radnice byl položen v roce 1908. 

Budova je postavena v pozdně secesním 

slohu. Její stavba trvala 16 měsíců. Omítka 

s bohatou štukatérskou výzdobou 

krášlí východní a jižní stranu radnice. 

Nezvyklým námětem pro Jizerské hory 

je výzdoba hlavního vchodu v podobě 

šesti hlav slonů. Sídlo městské správy se 

za svých více než sto let existence stalo 

svědkem návštěv mnoha významných 

hostů. V roce 2006 sem zavítal na oficiální 

návštěvu prezident České republiky pan 

Václav Klaus s manželkou Livií.

 Budova radnice je přístupná v každý 

pracovní den. Přízemí, kde se nyní nachází 

agenda cestovních pasů, občanských 

průkazů  atd., sloužilo v dobách nedávno 

minulých například jako řeznictví, sklad 

civilní ochrany, kancelář kupónové 

privatizace nebo zde byly kanceláře 

sociálního odboru. Ve sklepě radnice měli 

kdysi své zázemí tanvaldští filmaři a byl 

zde zřízen i kryt pro štáb civilní ochrany. 

Rozsáhlých oprav, nové střechy a fasády 

se radnice dočkala v devadesátých letech 

minulého století. Do dnešní podoby 

byly prostory upraveny a vybaveny 

v roce 2002 a to včetně bezbariérového 

přístupu do zvýšeného přízemí budovy. 

Údržba radnice a jejích interiérů probíhá 

s ohledem na historický charakter 

budovy prakticky nepřetržitě. V roce 2006 

byly velmi  citlivě renovovány původní 

skleněné vitráže oken na hlavním 

schodišti. 

 Za zmínku stojí fakt, že po roce 

1945, po spojení Tanvaldu a Šumburku 

nad Desnou v jedno město, byla 

městská správa umístěna do bývalé 

šumburské radnice, dnes Domu dětí 

a mládeže a tanvaldská radnice sloužila 

jako internát pro Základní učňovskou 

školu bavlnářského průmyslu. Štěstím 

bylo, že historický ráz objektu a z velké 

části i jeho interiéry a vnitřní uspořádání 

byly zachovány. Městská správa, tehdy 

Národní výbor, se do dnešní radnice 

vrátil opět až po její dílčí rekonstrukci 

v roce 1973. Budova radnice je tichým 

svědkem historie města spojené zejména 

s rozmachem, slávou  a smutným koncem 

textilního průmyslu v Tanvaldě.

Kostel sv. Františka z Assisi

 Kostel stojí uprostřed městské časti 

Šumburk nad Desnou. Základní kámen 

k jeho stavbě byl položen v roce 1899, 

slavnostní vysvěcení kostela se konalo 

15. srpna 1901. Jméno Františka z Assisi 

nese kostel od roku 1918. Oba kostelní 

zvony, z nichž větší měl průměr 129 cm 

a hmotnost 1,2 tuny, byly v době II. 

světové války zkonfiskovány pro válečné 

účely. V roce 1993 šumburský kostel získal 

dva nové zvony. Kostel prošel několikrát 

většími opravami. Naposledy v 80. letech 

minulého století. Tato významná stavba 

na Šumburku je chráněnou kulturní 

památkou.

Kostel sv. Petra a Pavla - 
Horní Tanvald

 Původně rokokový kostel zasvěcený 

sv. Petru a Pavlovi byl postaven v Horním 

Tanvaldě v letech 1787 - 1789. Iniciátorem 

stavby a zakladatelem kostela byl 

Johann Michl Friedrich, první tanvaldský 

rychtář.

 O sto let později se kostel dočkal 

přestavby v novorenesančním slohu. 

V období mezi světovými válkami, 

v roce 1927, získal freskovou výzdobu, 

pod kterou je podepsán malíř Dominik 

Brosick. Ve 20. století byl do kostela 

přesunut kostelní zvon ze zbouraného 

kostela sv. Martina z obce Velké Chvojno 

na Ústecku.
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V popředí budova gymnázia



22
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Tanvaldský vyhlídkový okruh
Chcete-li vychutnat kouzlo pohledů 
do malebné tanvaldské kotliny a poznat 
blíže okolí města, vydejte se na Tanvaldský 
vyhlídkový okruh. Měří 10,5 km a je 
značen modrým a bílým trojúhelníkem.
Trasa začíná v centru města u městského 
kina. 
Značka vede po hlavní silnici směrem 
na Jablonec n. N., odkud potom odbočíme 
spolu s červenou turistickou značkou 
a stoupáme úbočím vrchu Muchova.

Terezínka (625 m n. m.)
Vyhlídková skála na úbočí hory Muchov 
byla upravena jako zděná vyhlídka se 
schodištěm v roce 1853. Nechal ji vystavět 
majitel tanvaldské přádelny bavlny 
Johann Mayer a pojmenoval ji podle své 
ženy Terezie. Mayer, který žil s rodinou 
ve Vídni, nechal také v roce 1845 
vybudovat vilu Bálovka (dnes autoservis) 
jako své prázdninové sídlo. Terezínka je 
z Tanvaldu dobře přístupná po červeně 
značené turistické trase.

 Muchov (787 m n. m.)
Muchov patří k nejnápadnějším 
vrcholům Černostudničního hřebenu. 
Je tvořen poměrně rozsáhlou skupinou 
skal vystupujících z balvanitých sutí. 
Shlédnout odtud je možno samotný 
masiv Černostudničního hřbetu, 
Krkonoše i kopcovité panorama směrem 
do vnitrozemí. S Muchovem jsou spojeny 
nejrůznější pověsti. Nejznámější je patrně 
legenda „O jizerskohorském duchovi 
Muhu“, který vládne Jizerským horám 
a sídlí právě na Muchově. Jiná pověst 
zase vypráví o pokladnici, která je ukryta 
v nitru skaliska a otevírá se jen v poledne 
na svatého Jana a o Štědrém večeru. 

Údolí Kamenice
Značená Palackého stezka zavede turisty 
z Tanvaldu přes Velké Hamry a Plavy 
do romantického údolí horské řeky 
Kamenice, která se tu divoce prodírá mezi 
skalami až k soutoku s Jizerou ve Spálově. 
Výlet může ještě zpestřit návštěva 
zříceniny hradu Navarov, tyčící se nad 
údolím nedaleko stejnojmenné vlakové 
zastávky. Zpáteční jízda po železnici, 
která šplhá údolím po protějším břehu 
Kamenice, nadchne jistě děti i dospělé 
výletníky. Zdatnější turisté mohou 
ze Spálova ještě pokračovat pěšky 
po neméně pěkné Riegrově stezce podél
Jizery do Semil.

Pro pěší
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Pro cyklisty
Stezka Járy  Cimrmana aneb Na kole kolem Liptákova
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 Český génius Jára Cimrman, 
dramatik, vynálezce, světoběžník, jehož 
stopu se mnozí snaží marně zachytit, je 
nerozlučně spojen s tímto krajem, což 
dosvědčují některé divadelní hry. Se 
jménem našeho velikána Járy Cimrmana 
je spojováno leccos, není divu. Ovšem 
pouze Tanvald má od června 2006 
cyklostezku. Ta vede z Navarova přes 
Zlatou Olešnici, na Tanvald – Šumburk, 
Sladkou Dírou k Protržené přehradě 
a mizí na polské hranici Jizerka - Orle. 
Na trase je devět zastavení, která 
připomínají mistrovo působení v kraji. 
Stezka je vyznačena a osazena cedulemi 

se zastávkami jako připomenutí, kudy 
český velikán prošel. Každoročně se 
začátkem června koná populární Spanilá 
jízda na bicyklech a kulturní program 
u šumburského kostela. V rámci Spanilé 
jízdy 2013 byl slavnostně otevřen Maják 
Járy Cimrmana a Muzeum cimrmanovy 
doby na Příchovicích v areálu U Čápa.
Cyklostezka Járy Cimrmana je součástí 
poměrně rozsáhlé nové sítě cyklotras 
na území Tanvaldska. Cyklotrasy navazují 
na cyklotrasy Českého ráje, Krkonoš, 
Jablonecka a přes hraniční přechod 
Jizerka – Orle propojují důležité území 
Euroregionu Nisa.

Harrachov -  tip na výlet 
 Turisticky nejznámějším místem 
na Tanvaldsku je určitě horské středisko 
Harrachov, městečko s dlouhou tradicí 
sklářského průmyslu. Sklárna s tradiční 
ruční výrobou skla, sklářské muzeum, 
široka nabídka restaurací, hotelů 
a penzionů, skokanské můstky, lyžařské 
vleky, množství sjezdových a běžeckých 
tratí, sedačková lanovka na Čertovu horu 
(1020 m n. m.) a další atrakce pro dospělé 
i děti, dělají z Harrachova oblíbený výletní 
a rekreační cíl. Je nástupištěm mnoha 
turistických cest. Harrachov je dosažitelný 
autobusem, vlakem nebo autem po I/10 
a od Tanvaldu je  vzdálen 16 km.

V Muzeu skla mohou návštěvníci 
shlédnout historicky a technologicky 
ucelenou sbírku skla z produkce 
harrachovské sklárny. V pivních lázních 
mohou absolvovat originální rekondiční 
lázeňskou terapii v přírodní horské vodě 
s pivní přísadou. Za prohlídku stojí Kaple 
sv. Alžběty z roku 1901. Její zvonice má 
původní skleněný zvon a uvnitř kaple 
naleznete benátský oltář ze zrcadel, který 
je dovezen až z Itálie. Zájemci mohou 
shlédnout Lesnickou a mysliveckou 
expozici Šindelka nebo Hornické 
muzeum. Jedním z nejnavštěvovanějších 
míst Harrachova je Mumlavský vodopád. 

Stezkou Járy Cimrmana

Kulturní program za účasti herců Divadla Járy Cimrmana
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Zajímavosti
První firemní spořitelna v Českém království byla v Tanvaldě
V roce 1857 zemřel Johann Mayer, majitel 
Obchodního a Bankovního domu I.H. Stametz 
ve Vídni a firmy C.k. priv. Tanvaldské přádelny 
bavlny v Dolním Tanvaldě. Mimo předení 
bavlnářských přízí podporoval rozvoj firemní 
strojírny a zavedl na Tanvaldsku jako první 
mechanické tkaní. Johann Mayer pocházel 
z velmi skromných podmínek, a proto vytvářel 
podle možností dobré podmínky života pro 

své zaměstnance. Stavěl byty, zajistil vyučování 
dětí svých zaměstnanců a kladl velký důraz 
na hospodárnost a šetrnost svých zaměstnanců. 
Proto také založil okolo roku 1850 svoji firemní 
spořitelnu, která jako firemní spořitelna byla 
první v Českém království!  Nebylo zjištěno, kdy 
byla firemní spořitelna zrušena. Firma v Dolním 
Tanvaldě  byla v rodině Johanna Mayera celých 
66 let.  (Johann Mayer 1790 – 1857)

První TV vysílání bylo v Tanvaldě
Pamětní deska na budově v Krkonošské ulici 
čp. 350  připomíná, že na konci roku 1947 byl 
v Tanvaldě poprvé veřejně předveden moderní 
televizní přenos. Pokusy s televizním vysíláním 
prováděli během 2. světové války Němci 
v továrně v Dolní Smržovce. Češi měli možnost 
se po osvobození s výzkumem seznámit a sami 
v něm později pokračovali v nově vzniklém 

Vojenském technickém ústavu v Tanvaldě. První 
neoficiální výsledky jejich práce mohli již na konci 
roku 1947 spatřit hosté protilehlého hostince 
U Müllerů, kam byl obraz přenášen. Avšak první 
oficiální pokusný televizní přenos se uskutečnil 
až 23. března následujícího roku. Pověstný 
hostinec U Müllerů se nacházel na samém 
konci Tanvaldu směrem na Desnou.

Ozubnicová železnice
Na unikátní trati mezi Tanvaldem a Harrachovem, 
která je jedním z největších lákadel cestovního 
ruchu na Tanvaldsku, překonává vlak několik 
set metrů převýšení. Největší sklon trati je 58 
promile. Na sedmikilometrovém úseku Tanvald 
- Kořenov proto lokomotivy dříve využívaly 
ozubnici. Ozubnicová trat‘ je od roku 1992 
technickou památkou. Trasa vede několika 
tunely a za Kořenovem překonává řeku Jizeru po 
vysokém mostu. V letech 1991 - 92 zprovoznili 
železniční nadšenci 47 let nepoužívanou trat‘ 

z Harrachova přes státní hranici do polského 
města Szklarska Poreba. V září 1997 zastavilo 
tehdejší vedení Českých drah na trati mezi 
Tanvaldem a Harrachovem osobní dopravu. V 
roce 1998 ji opět zprovoznila soukromá firma 
GJW Praha. V současné době je trat‘ opět v rukou 
Českých drah. Na trati Tanvald - Desná - Kořenov 
- Harrachov a zpět jezdí nové motorové vlaky 
Stadler  Regio Shuttle RS1 vyrobené  v Německu. 
Několikrát v roce Železniční společnost Tanvald, 
o.p.s. pořádá akce se zapojením historických 

souprav (www.zubacka.cz ). Zvláštní vlaky tažené 
motorovými ozubnicovými lokomotivami 
T426.001 jsou vyhledávanou atrakcí nejen 

milovníků železnice. Na nádraží v Kořenově je 
Muzeum ozubnicové železnice.
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Minulost a současnost na železnici
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Oblíbené restaurace, hotely a penziony
 Příjemné posezení a občerstvení 

poskytují například hotel Grand, bistro 

Kamelie, Cafebar VIKI, Sportbar Tanvaldská 

kotlina, nebo cukrárna Ledo s pizzerií 

a kavárnou. Ubytování v centru města 

nabízí hotel Grand. Dále mezi mnohými 

penzion Věra na Šumburku, penzion 

Tanvald ve Žd‘áře a hotel na úpatí Špičáku. 

Četné ubytovací možnosti různé úrovně 

se nacházejí v nejbližším okolí Tanvaldu. 

Bližší informace o stravování, ubytování 

a ostatních službách ve městě poskytne 

městské infocentrum v Krkonošské ulici.
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Penzion TanvaldSportbar Tanvaldská kotlina

Hotel na úpatí ŠpičákuPenzion VěraHotel Grand
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Vydalo město Tanvald, připravilo oddělení kancelář tajemníka MěÚ.
Grafická úprava, sazba a tisk: SATO Tanvald, www.reklamatisk.cz
Fotografie v brožuře byly pořízeny přáteli a příznivci Tanvaldu a poskytnuty bez 
nároku na honorář.

Náklad 3000 ks
Druhé aktualizované vydání 2013. 
Určeno k propagaci města, neprodejné.

Infocentrum Tanvald
Krkonošská ulice č.p. 629
www.tanvald.cz, infocentrum@tanvald.cz
Tel.: 483 369 670 -1, fax: 483 369 672,

Otevřeno: 
po - pá: 9 - 12.30   13 - 17 hod, 
so:  9 - 12 hod.

Zajišuje:
• informace o službách, firmách a úřadech ve městě
• informace o památkách a kulturních akcích v rámci ČR
• kopírování A4, A3
• vyhledání autobusových a vlakových spojů
• sběrné plakátovací místo
• zprostředkování ubytování
• inzertní vývěsková služba
• veřejný internet

Nabízí:
• mapy Tanvaldu a  Jizerských hor 
• mapy, pohledy, průvodce, knihy, kalendáře
• turistické známky, magnety, přívěšky na klíče
• aktuální jízdní řády 
• prospekty, publikace a zboží s regionální tematikou
• suvenýry se znakem Města Tanvaldu 
• přehled kulturních akcí na Tanvaldsku a v celém kraji
• turistické noviny

Městský úřad Tanvald
Adresa Palackého 359, 468 41 Tanvald

Telefon (spojovatelka) 483 369 511

Fax 483 369 512

E-mail meu@tanvald.cz

Rozloha katastru města
Katastrální území Tanvald 7,92 km2

Katastrální území Šumburk nad Desnou 4,54 km2

Celkem 12,46 km2

Údaje o nadmořských výškách
Střed města 450 - 460 m n.m.

Radnice 505 m n.m.

Český Šumburk 610 m n.m.

Hřbitov Šumburk 570 m n.m.

Světlá 690 m n.m.

Malý Špičák 675 m n.m.

Špičák 831 m n.m.

Autokemp 565 m n.m.

V Tanvaldě žije 7 000 obyvatel  
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