
ÎELEZN¯ BROD 
CENTRUM A TRÁVNÍKY 

památková rezervace

Mapu pro Vás připravilo 
MINIMUZEUM SKLENĚNÝCH BETLÉMŮ s prodejnou skla a korálkovou dílničkou 

Železná 103, Žel. Brod, 777 168 470, www.minimuzeum.wix.com/betlemy
otevřeno VII a VIII po–so 10–17, po zbytek roku na zavolání na 777 168 470 

DT GLASS – prodejna foukaného skla s předváděním výroby, po–pá 10.00–11.30 a 12.00–16.30
MISAMO – výroba skl. vinutých perlí, po dohodě na 720 936 606 možnost exkurze 

restaurace 
ubytování 
bankomat 

infocentrum 
historicky zajímavý dům 
kašna 

poznávací okruh Trávníky



ŽELEZNÝ BROD vznikl při brodu přes řeku Jizeru (zprvu se jmenoval pouze Brod, první písemná zmínka 1352), ve středověku zde
byla v hamru zpracovávána železná ruda z okolí, podle toho dostal Brod přívlastek Železný. Z řemesel převládalo soukenictví,
v druhé polovině 19. století zde začalo sklářství, kterým se město proslavilo po celém světě a které zde existuje dodnes.

Ulice Františka Balatky – na trase dávné
obchodní stezky, zachovalé roubenky s vyřezáva-
nými štíty. Tudy také chodívali odsouzenci
na nedaleký Šibeňák (500 m odtud, odbočkou
podél hřbitova, dnes vyhlídka na město).

Kašna na Trávníkách je z roku 1828,
upravená 1870, vedle stojí půvabné roubené
Velovsko z roku 1808 a klasicistní zděné
Grosovsko, postavené 1826 bohatšími soukeníky.

Horynovsko aneb Folkrtovsko – první
zmínka 1687, nynější podoba z druhé poloviny 
18. století, v 19. století zde byl hostinec U České
Koruny. Patrový roubený dům s pavlačí.

Městské muzeum v Železném Brodě
– historie sklářství, www.muzeumzb.cz

Muzeum, galerie a prodejna skla DETESK
– soukromé muzeum skla, otevřeno každý den.

Teprovsko – roubenka, v této podobě z r. 1736,
před domem kříž s plechovým Kristem.

Běliště – z roku 1807, bývalá koželužna a pak
barvírna látek, nyní etnografická expozice muzea
www.muzeumzb.cz. Před domem 3 pískovcové
sochy.

Huškovsko – roubenka s podloubím na břehu
potoka Žernovníka, kdysi kovárna.

Minimuzeum skleněných betlémů
– s prodejnou skla a korálkovou dílničkou,
www.minimuzeum.wix.com/betlemy, unikátní
sbírka přes 70 skleněných betlémů. 777 168 470

Kašna na Malém náměstí z roku 1828,
na středovém sloupu městský znak a letopočet
obnovení městských práv roku 1501. Kdy město
získalo městská práva poprvé, není známo.

Jechovsko – bývalé perníkářství, ale jméno
má po učiteli Jechovi. První písemná zmína
1687, současná podoba z roku 1799. O domě
napsal Vl. Mikolášek pohádku o perníkářově
dceři a vodníkovi.

Kostelní vršek. Kostel sv. Jakuba Většího,
zmiňován prvně roku 1352, v roce 1763 přesta-
věn do současné podoby. Za kostelem se nachází
pískovcový smírčí kříž a kostnice. Dřevěná zvonice
z roku 1761 v roce 2007 vyhořela, ale byla
rekonstruována včetně tří nových zvonů. 


