
 
 

Výletní okruh PO STOPÁCH SKLÁŘE RIEDELA 
Délka trasy : 4 km 
 

Název má podle toho, že se vlastně procházíme po pozemcích, které kdysi rodu Riedelů patřily. 
Po mostě, který nabízí výhled na soutok Bílé a Černé Desné, se dostaneme k cestě vedoucí ke 
sportovnímu areálu a po pěšinkách bývalého Riedelova parku dojdeme na malou skalní 
vyhlídku. Otevře se nám pohled na centrum města, jemuž vévodí Riedelova vila. Po dalších 
cestičkách dojdeme k rybníčku a kolem vlakové zastávky pokračujeme k hotelu Sklář. Tady už 
se napojujeme na naučnou stezku Riedelova vila-Riedelova hrobka, jen po ní jdeme z druhé 
strany. Dojdeme k majestátní Riedelově hrobce, z malého mostku si můžeme prohlédnout 
ozubnicovou trať a pokračujeme přes Parlament k Riedelově vile. 

Sportovní areál 
Městský sportovní areál patří k nejlépe vybaveným v regionu. Nabízí fotbalové hřiště s umělým 
povrchem, lehkoatletický areál i antukový tenisový kurt. Původně tu bylo škvárové fotbalové hřiště. 
Škváru později nahradil trávník a v roce 1998 byl otevřen stávající sportovní areál. Fotbalové hřiště má 
umělý povrch třetí generace a má i umělé osvětlení, atletický areál nabízí běžecký ovál, sektory pro 
skok do výšky a vrh koulí a doskočiště pro skok daleký.  
 
Riedelova vila 
Budova patří k architektonickým skvostům našeho města. Postavit ji nechal podle vzoru 
reprezentačních severoitalských sídel v letech 1893 – 1894  Josef Riedel ml. ( syn sklářského krále 
Josefa Riedela staršího) pro svou ženu Paulu. Je vybudován ve stylu severoitalské architektury. V okolí 
vily je rozlehlý park s jezírky a vodotrysky, bylo tu zahradnictví se skleníkem a rybník. Riedelova vila 
stojí na místě někdejších vodoléčebných lázní založených Dr. Josefem Schindlerem. Riedelové v ní žili 
až do roku 1945, kdy byli odsunuti a jejich majetek byl zkonfiskován. Dnes je ve vile kulturní a 
informační středisko s knihovnou, stálou expozicí regionální historie a archívem. Konají se zde výstavy, 
svatby, koncerty, přednášky a jiné kulturní akce 
 
Sklář 
Na místě současného kulturního domu Sklář stálo v minulosti selské stavení. Přibližně od poloviny 19. 
století se začalo v domě s provozováním hospody, která dostala název „Hüttenschenke“. V roce 1888 
koupila nemovitost firma Jos. Riedel Polubný. Wilhelm Riedel k hospodě přistavěl koňské stáje a 
hostinské pokoje. Zvýšil budovu o jedno patro, později přistavěl pro místní ochotníky sál a jeviště.  
Po 2. světové válce byla firma Josef Riedel znárodněna a objekt byl přejmenován. Hotel Sklář plnil 

funkci kulturního a společenského centra, pořádala se tu divadelní představení, plesy, oslavy 1. máje, 

taneční čaje, různé další oslavy. Později přešel jako podniková budova do správy n. p. Jablonecké 

sklárny, v přízemí se provozovala závodní kuchyně a jídelna. Přistavěny byly také hostinské pokoje. Ty 

měly v následujících letech různé využití -kanceláře ROH, místnosti pro kroužky, spolky (fotografové), 

podniková knihovna, byt domovníka. V roce 2019 prošel Sklář generální opravou a je nadále využíván 

pro kulturní a společenskou činnost ve městě. 

 
Riedelova hrobka 
Byla postavena v letech 1889 – 1890. Vybudovat ji nechal Wilhelm Riedel pro otce Josefa Riedela 
staršího. Jedná se o rodinnou hrobku v podobě kaple s kryptou. Je postavena v novorománsko-
gotickém slohu, ze zlatého hořického pískovce. Samotná hrobka je z kvádrů z muchovské žuly a na 
tomto pevném základu je pak umístěna pískovcová kaple. Až do 60. let minulého století tu byly uloženy 
ostatky některých členů rodiny Riedelů. V roce 1962 byly ostatky zpopelněny a uloženy do rodinné 
hrobky na hřbitově v Horním Polubném.  V současné době se využívá pro kulturní účely. 



 
Parlament 
Původně tu stál velký dům pro dělníky, kteří se scházeli venku a „řečnili jako v Parlamentu“, odtud 
údajně pochází poněkud neobvyklý název. Ještě ve druhé koncem minulého století tu byla v provozu 
sjezdovka s vlekem, která sloužila také žákům základní školy pro lyžařský výcvik. 
 
 
 
 
 
 
 


