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NAUČNÁ STEZKA OKOLÍM JINDŘICHOVIC ZA VÝŠINAMI IDEÁLŮ A DO ÚDOLÍ DUŠE

JIZERSKÉ HORY, délka trasy s odbočkami 12 km



Okružní trasa začíná v Jindřichovicích před 
Muzeem života venkovského obyvatelstva 
před průmyslovou revolucí. Odtud vyrazíme 
západním směrem, podél toku k větrnému 
mlýnu a dále pak severně na Kamenný 
vrch. Odtud se stezka pomalu vrací přes vě-
trné elektrárny a zříceninu kostela sv. Ja-
kuba zpět do výchozího bodu Jindřichovic 
pod Smrkem. Délku stezky si můžete upra-
vit podle své chuti a sil. Poznáte Žijící skanzen, 
větrné elektrárny, obdivovat můžete největší 
mravenčí město v Libereckém kraji, meandry 
Jindřichovického potoka, projdete dveřmi 
do jiného času, podivíte se nad secesními vila-
mi „Malé Vídně“, osvěžíte se v rybníku, nechá-
te k sobě promluvit zdi románského kostelí-
ka či památný buk, zavzpomínáte na někdejší 
slávu zdejšího nádraží, vodního mlýna a dal-
ších míst – zkrátka projdete výšinami ideálů 
do údolí vaší duše!

Jindřichovice pod Smrkem
Obec na území Frýdlantského výběžku na pů-
vodním keltském území byla založena rodem 
Bibrštejnů, první písemná zmínka o obci je 
z roku 968. Původní Jindřichovice byly v roce 
1431 vypáleny husity. Z té doby zůstalo za-
chováno pouze původní torzo románsko-go-
tického kostela svatého Jakuba, které je pova-
žováno za historický a archeologický skvost. 
Dnešní Jindřichovice byly obnoveny o kousek 
severněji. Největší rozmach zažila obec na za-
čátku 20. století, kdy byla nazývána Malou 
Vídní. Mezi zajímavosti obce patří kromě ruin 
kostela ještě Muzeum venkovského života 
před průmyslovou revolucí. Má ve sbírce řadu 

exponátů od velkých zemědělských strojů až 
po nádobí a nářadí denní potřeby, používaných 
v minulosti, či kostel Nejsvětější Trojice.
V Jindřichovicích je konečná zastávka želez-
niční tratě z Frýdlantu, na počátku 20. století 
vedla až do Polska.

Větrný mlýn
Větrný mlýn z třicátých let 20. století je sou-
částí žijícího skanzenu. Je sice menší, avšak stále 
funkční a přístupný veřejnosti. Typická válcová 
stavba s hlinitou omítkou, turbínou a střechou 
pokrytou šindelem, slouží nejen pro návštěv-
níky, ale i k mletí obilí. Obsahuje také expozici 
o všech větrných mlýnech v ČR. Přístupný je 
v sezóně od března do října.

Kamenný vrch
Kopec s nadmořskou výškou 443 m ležící ve Frý-
dlantské pahorkatině.  Vzhledem k výskytu ojedi-
nělého komplexu 150 až 200 mravenišť, je území 
chráněno jako přírodní památka (označení po-
čtu mravenišť na jednotlivých stromech).

Větrné elektrárny
Dvě větrné elektrárny, vystavěny ve snaze 
o energetickou soběstačnost. Jedná se o ob-
novitelný zdroj energie z větrného proudění. 
Ve srubu u paty větrných elektráren sídlí eko-
logické informační centrum Jindřichovice pod 
Smrkem, které nabízí informace o obnovitel-
ných zdrojích energie, především o jindřicho-
vických větrných elektrárnách. S odborným ko-
mentářem se lze na vlastní uši přesvědčit o je-
jich „hlučnosti“, na vlastní oči posoudit jejich 

zásah do krajinného rázu, načerpat informace 
o solárních panelech, o využití vodíku jako 
zdroje energie, o biomase, kterou se dá topit, 
a prohlédnout si exteriér i interiér norské sru-
bové stavby se zatravněnou střechou.

Zřícenina kostela sv. Jakuba
Zřícenina kostela pochází z poloviny 13. sto-
letí. Byl zbořen husitskými vojáky při návratu 
od Baltského moře pod vedením Jana Čapka 
ze Sán. Do dnešních časů se dochoval pouze 
zbytek presbytáře, relikty lodi a relikty dvou 
postranních oltářů. Kostel byl postaven v pozd-
ně románském slohu. Je pozůstatkem původní 
vsi Jindřichovice, která byla spolu s kostelem 
v roce 1431 vypálena husity. Zvony z tohoto 
kostela byly později použity při stavbě nové 
kaple a zbytky ze zbořeniště byly později využity 
jako materiál na stavbu silnice. Podle vyprávění 
je pod zříceninou ukrytý chrámový poklad, který 
byl ukryt před husity. K tomu se váže i legenda, 
podle níž se za měsíčních nocí ve zřícenině 
kostela zjevuje duch zabitého poustevníka, kte-
rý zde kdysi žil a byl zabit zločinnými hledači 
pokladů. Často ho prý viděli sedět na kameni 
vypadlém z kostelní zdi.
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