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Obnovená Liščí bouda v zaniklém Kristiánově, který armáda
zapálila před vstupem wehrmachtu
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Bezpečnost

Slávu českého skla dostali do povědomí světa šumavští hutníci. Majitel panství v Jizerských horách
hrabě Kristian Clam-Gallas si uvědomil, že má stejné podmínky. Domluvil se se sklářem Johanem
Leopoldem Riedlem na založení huti. Sklářská osada vznikla v roce 1775 a dostala jméno po svém
dobrodinci.
První tavba proběhla 17. ledna 1776, sklo z Kristiánova (Christiansthalu) brzy zaplavilo nejen domácí,
ale i do značné míry zahraniční trhy. Riedel je označován za krále českých sklářů.
Nezbylo téměř nic
Z kdysi honosné osady, která měla velkolepý Panský dům, hutě s vysokou pecí a komínem, vlastního
duchovního, mlýn, školu, pilu i hřbitov, kde je Riedlova rodina pochována, zbyla jen Liščí bouda a
hájovna.
Liščí bouda je pojmenovaná po nájemci, bylo tu v minulých letech sklářské muzeum a občerstvována,
což na nějaký čas zaniklo. Od loňska bouda po rozsáhlé rekonstrukci opět existuje se stálou expozicí
skla Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
Oblast byla německá, proto Fuchshaus, česky Liščí bouda. Riedel nedělal mezi lidmi rozdíly, bylo mu
jedno, jako řečí mluví dělníci, i jakou kupci a konzumenti. Sklárna fungovala do roku 1882, poté
přenesl Riedlův pravnuk výrobu do jabloneckých Rýnovic. Mohla za to odlišná technologie vytápění
pecí a nástup železnice. Také požár huti, která shořela v roce 1887, v roce 1938 spálila čs. armáda
Panský dům a další objekty. V předmnichovské republice zde čs. vojsko mělo velitelství pro výstavbu
pohraničních opevnění. Než nechat objekty wehrmachtu, raději vše zničili.
Výborní manažeři
Clam-Gallasové byli velmi pokrokovou šlechtou, o své dělníky se pečlivě starali, pomáhali ve vzdělání
dětí, v Kristianově byla „škola v přírodě“, pro chudé děti z Liberce, později i z jiných míst, například z
Prahy. Ozdravovna fungovala i po vyhlášení republiky, kdy Clam-Gallasům sebrali majetek.
Náročná rekonstrukce
Objekt bude od soboty 19. května zpřístupněn víkendově od 10 do 17 hodin nebo pro předem
ohlášené skupiny, od 16. června až do 9. září pak denně. Muzeum svěřilo provoz osvědčenému a
návštěvníky oblíbenému Liboru Čechovi, který už se nemůže dočkat prvních letošních hostů: „Jen co
slezl z přístupové cesty poslední sníh, což bylo, jak je tady na horách zvykem, až v polovině dubna,
pustili jsme se s mými přáteli do úprav venkovního areálu,“ uvedl.
Následovala příprava „zazimovaného“ technického vybavení, expozice k historii osady i občerstvení,
to už za plné spolupráce lidí z jabloneckého muzea.
Nový zábavný program

Muzeum připravilo nový zábavný program pro rodiny a dětské skupiny. „Prostřednictvím pracovního
sešitu, výtvarně zpracovaného kreslířem a fanouškem Kristiánova Petrem Urbanem, se seznámí s
příběhem lišáka, který toužil stát se sklářem,“ přibližuje hru muzejní pedagožka Andrea Kunová. Na
program navazuje i sada nových originálních suvenýrů.
Pokud na cestě mezi Kristiánovem a jabloneckým muzeem navštívíte všech 11 zastavení naučné
stezky Cestou jizerskohorských sklářů, máte možnost soutěžit o originální výhru – tajuplnou noc v
Liščí boudě.
URL| https://www.novinky.cz/vase-zpravy/liberecky-kraj/jablonec-nad-nisou/1297-50476-obnovenalisci-bouda-v-zaniklem-kristianove-ktery-armada-zapalila-pred-vstupem-wehrmachtu-.html
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Liščí bouda na Kristiánově v Jizerských horách otvírá tuto sobotu svou druhou sezonu po
rekonstrukci. A opět se můžete těšit na řadu novinek, včetně atraktivní soutěže o nocleh na
Kristiánově!
Zatím bude objekt zpřístupněn jen víkendově od 10 do 17 hodin nebo pro předem ohlášené skupiny,
od 16. června až do 9. září pak denně. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou svěřilo jeho
provoz osvědčenému a návštěvníky oblíbenému Liboru Čechovi, který už se nemůže dočkat prvních
letošních hostů: „Jen co slezl z přístupové cesty poslední sníh, což bylo, jak je tady na horách zvykem,
až v polovině dubna, pustili jsme se s mými přáteli do úprav venkovního areálu," uvedl. Následovala
příprava „zazimovaného" technického vybavení, expozice k historii osady i občerstvení, to už za plné
spolupráce lidí z jabloneckého muzea.
Muzeum připravilo pro letošní sezonu nový zábavný program pro rodiny a dětské skupiny.
„Prostřednictvím pracovního sešitu, výtvarně zpracovaného kreslířem a fanouškem Kristiánova
Petrem Urbanem, se seznámí s příběhem lišáka, který toužil stát se sklářem," přibližuje hru muzejní
pedagožka Andrea Kunová. Na program navazuje i sada nových originálních suvenýrů.
Pokud na cestě mezi Kristiánovem a jabloneckým muzeem navštívíte všech 11 zastavení naučné
stezky Cestou jizerskohorských sklářů, máte možnost soutěžit o originální výhru - tajuplnou noc v „liščí
boudě"! Podmínky soutěže najdete na webu muzea a ve vybraných informačních centrech, losování
proběhne v rámci Sklářské slavnosti na Kristiánově v sobotu 1. září. Mediálním partnerem Kristiánova
je server Propamátky.
URL| http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/vzhuru-na-kristianov/?aktualitaId=53899
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Vloni sem dorazilo na čtyři a půl tisíce lidí. Teď se Liščí bouda, jediná dochovaná chalupa ze zaniklé
sklářské osady Kristiánov v Jizerských horách, znovu otevřela.
Uvnitř je jedna z expozic jabloneckého Muzea skla a bižuterie, lidé ji ale vnímají i jako
vhodnou zastávku při výletech, kde se mohou navíc občerstvit.

Po více než rok trvající rekonstrukci za 11 miliónů korun, která skončila vloni na jaře, se tak
Liščí bouda rychle zařadila mezi oblíbené turistické cíle v horách. Letos se pro návštěvníky otevřela
poprvé v sobotu 19. května.
Jablonecké muzeum připravilo pro letošní sezónu nový zábavný program pro rodiny a dětské
skupiny. „Prostřednictvím pracovního sešitu, výtvarně zpracovaného kreslířem a fanouškem
Kristiánova Petrem Urbanem, se seznámí s příběhem lišáka, který toužil stát se sklářem,“ přibližuje
hru muzejní pedagožka Andrea Kunová. Na program navazuje i sada nových originálních suvenýrů.
Pokud lidé na cestě mezi Kristiánovem a jabloneckým muzeem navštíví všech 11 zastavení
naučné stezky Cestou jizerskohorských sklářů, mají navíc možnost soutěžit o originální výhru, noc
strávenou v Liščí boudě. Losování výherců proběhne v rámci Sklářské slavnosti na Kristiánově v
sobotu 1. září.
Liščí bouda bude zatím do polovina června otevřená jen o víkendech od 10 do 17 hodin nebo
pro předem ohlášené skupiny.
Foto popis| Liščí bouda nabídne letos turistům řadu novinek i soutěž o nocleh na Kristiánově.
Foto autor| Foto Martin Koubek
Regionální mutace| Právo - severovýchodní Čechy
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František JANAČÍK, moderátor
-------------------Po celé léto je každý den otevřený sklářský památník v Kristiánově v Jizerských horách. Roubenka,
která byla původně součástí jedné z prvních jizerskohorských skláren, je nově opravená. Pro dospělé
a větší děti je v chalupě připravená expozice o historii sklářského a bižuterního řemesla v severních
Čechách. V podkroví roubenky je pak připravený program pro děti.
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Liščí bouda cílí na děti. Lišák jim přiblíží historii osady
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Jediné dochované stavení z někdejší sklářské osady Kristiánov připravilo naučný program.
Jablonec n. Nisou – Na Liščí boudě v Kristiánově v Jizerských horách úspěšně pokračuje druhá
sezona. Její provozovatel, Muzeum skla a bižuterie, nabral po rekonstrukci objektu nové síly a připravil
pro rodiny a dětské skupiny nový zábavný a naučný program.
„Prostřednictvím pracovního sešitu, výtvarně zpracovaného kreslířem a fanouškem
Kristiánova Petrem Urbanem, se děti seznámí s příběhem lišáka, který toužil stát se sklářem,“
přiblížila hru ředitelka muzea Milada Valečková.
Nejen děti, ale i dospělí se zábavnou formou naučí, proč se Liščí boudě říká Liščí, navíc se
seznámí s historií osady, výrobou skla, naučí se poznávat formy a tvary sklíček a podporovat fantazii.
„Ale především získávají vztah k přírodě a historickým hodnotám této jedinečné Sklářské osady,“
podotkla Marie Víšková z oddělení propagace muzea.
A jak se zapojit do hry?
Každé dítě dostane batůžek s pracovním sešitem a výtvarnými potřebami. V sešitě je pak několik
úkolů. Za jejich splnění získávají děti kamínek. Na konci hry je čeká poklad čaroděje Tamanna.

Naučnou hru by měly zvládnout i menší děti, už jen z toho důvodu, že není náročná a odehrává se
přímo v Liščí boudě a jejím okolí.
Hra nabízí velké množství kreativity, ať už výtvarné nebo tvůrčí. Děti zapojí svoji bystrost a
paměť. „Mají například najít a spočítat předměty v expozici nebo navrhnout výzdobu pohárů,“ řekla
Víšková s tím, že každá strana sešitu napovídá, co je smyslem plnění jednotlivých úkolů.
...2
Liščí bouda cílí na děti. Lišák jim přiblíží osadu
Pokračování ze strany 1
Pokud někoho nenadchl příběh skláře Lišáka a raději by se vydal hlouběji do přírody a přitom se
zapojil do plnění úkolů, nemusí zoufat. Ani o to není v Kristiánově nouze. Pokud na cestě mezi
Kristiánovem a jabloneckým muzeem navštívíte 11 zastavení naučné stezky Cestou jizerskohorských
sklářů, máte možnost soutěžit o originální výhru – tajuplnou noc v Liščí boudě. Podmínky soutěže
najdete na webu muzea a ve vybraných informačních centrech, losování proběhne v rámci Sklářské
slavnosti v Kristiánově v sobotu 1. září.
Liščí bouda v Kristiánově je zpřístupněna každý den od 10 do 17 hodin až do 9. září. Muzeum skla a
bižuterie svěřilo provoz osvědčenému a návštěvníky oblíbenému Liboru Čechovi.
Liščí bouda je jediné zachované stavení kdysi významné sklářské osady Kristiánov. Chalupa z
18. století byla ve špatném stavu, muzeum ji proto nechalo zrekonstruovat. Oprava včetně pořízení
nových expozic a vybavení si vyžádala zhruba 11 milionů korun. Opravu muzeum zaplatilo z dotace
od svého zřizovatele, ministerstva kultury.
Region| Severní Čechy
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