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Góry Izerskie/ Jizerské hory

Góry Izerskie poło Ŝone s ą na terenie Czech i Polski. Jest to pasmo 
Sudetów Zachodnich. Od zachodu zamkni ęte są Bram ą śytawsk ą, od 

Karkonoszy oddzielone Przeł ęczą Szklarsk ą.

Jizerské hory se rozprostírají na území Čech a Polska, část z nich leží na 
území západních Sudet. Od západu je uzavírá Žitavsk á brána a od 
Krkonoš jsou odd ěleny Novosv ětským pr ůsmykem.
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W Górach Izerskich znajduje si ę malownicza osada Izerka.

V Jizerskych horách je položena líbezná osada Jizer ka.
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Krótko o Izerce
Krátce o Jizerce

Osada we wschodniej cz ęści Gór Izerskich. Le Ŝy na 
prawym brzegu Izery, na wysoko ści 862 m n.p.m. Obok 
niej znajduj ą się rozległe torfowiska obj ęte ochron ą.

Osada ve  vychodni části jizrksych hor.Leži na 
pravém b řehu. Jizerky,ve vyšce 862 m.n.m . Nacházeji 
se tam rozsáhlé rašelinište která jsou  chránena.

Muzeum Gór Izerskich 
Muzeum Jizerskych hor

Budynek powstał w 1889 r. i słu Ŝył jako szkoła. Pod koniec lat
siedemdziesi ątych przebudowano go na placówk ę rekreacyjn ą
urzędu kwaterunkowego z Desnej. Od roku 1989 obiekt nale Ŝy do
Czeskiego Zwi ązku Ochrony Przyrody. W weekendy jest
udost ępniany do zwiedzania.

Muzeum Jizerských hor: Budova byla postavena v roce 1889 a sl oužila
jako škola. Koncem 70. let byla p řestav ěna na rekrea ční st ředisko
bytového ú řadu v Desné. Od roku 1989 objekt pat ří Českému svazu
ochránc ů přírody a bývá o víkendech otev řený pro ve řejnost.
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Huta szkła/ Sklárna

PowstałaPowstała ww 18661866 rr.. zz inicjatywyinicjatywy FranzaFranza AntonaAntona RiedlaRiedla ii byłabyła drug ądrug ą
hut ąhut ą ww tejtej osadzieosadzie (poprzednia(poprzednia zostałazostała zniszczonazniszczona ww po Ŝarze)poŜarze).. TerazTeraz
pełnipełni funkcj ęfunkcj ę restauracjirestauracji ii pensjonatupensjonatu..
Byla postavena v roce 1866. Nechal ji postavit Franz Anton
Riedl. Byla druhá v této osad ě (první zni čil požár). V
současnosti plní funkci restaurace a rekreace.

W Izerce można też dobrze zjeść.
Szef kuchni Chaty Pesakovnej poleca…

Na Jizerce je též možné se dobře 
najíst. Šéfkuchař chaty Pešákovna 
doporučuje...


