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Stezka podél Kamenice
Manuál pro učitele

první písemná zmínka o Tanvaldu jako dřevařské osadě na levém břehu řeky Kamenice
pochází z 2. pol. 16. st. Osada tehdy zřejmě patřila pod obec Smržovku. Samostatně existuje
Tanvald pravděpodobně od zač. 17. st. Lidé tady vedli velmi nuzný život, půda zajišťovala
velmi skromnou obživu a poddaní museli pracovat pro vrchnost v lese a v zemědělství.

Začátkem 18. st. začali místní obavatelé pěstovat len a vyrábět přízi, kterou prodávali do míst
s vyspělým ručním tkaním. V pol. 18. st. si rolníci a chalupníci začali sami přivydělávat

ručním tkaním plátna. Všechny domy stály tehdy v oblasti horního Tanvaldu, údolí
Kamenice bylo zalesněné, jen tu a tam stály malé voní mlýny. Počátkem 19. st. bylo hlavní
obživou v Tanvaldě zemědělství, stály tu 2 vodní mlýny a 2 brusírny skla. Rozvinuté bylo
ruční předení lnu a tkaní lněného plátna poblíž soutoku Kamenice a Desné se nacházela 2

bělidla prádla. O něco později se začala v Tanvaldě zpracovávat i bavna. 

Josefodolská přehrada (1976-1982)

Kamenice

pravý břeh se nazýval 
"malá strana"

bývalé dělnické sídliště

Lokální železnice 
Eisenbah-Reichenberg-Gablonz-Tanwald

len setý bavlník
Pro malé děti pohádka "Jak krtek ke kalhotkám přišel"

 

Tkalcovský stav je jednoduchý
tradiční nástroj na výrobu

tkanin.

Kamenice pramení pod sedlem
Holubníku v Jizerských horách

než byla vybudována přehrada
docházelo k častým povodním

levý břeh se nazýval 
"za vodou"

Pravý a levý břeh byly propojeny dřevěnými lávkami,  které podstatně zkracovaly cestu do továren v Dolní Smržovce.

Před válkou zde stálo 11 obydlí, žilo v nich celkem 80 osob, po 2. sv. válce jich tu zůstalo 10 a v současné době  1 stojící obydlí.

Liberec

Jablonec n. N.

Tanvald

Kořenov

Harrachov

Průmyslníci zdejší průmyslové oblasti podhůří
jiz. hor stále častěji diskutovali o zlepšení
dopravy uhlí a odvozu výrobků a tak byla v r.
1888 založena akciová společnost. Z Tanvaldu do
Kořenova ozubnicová trať.

Než byla vybudována josefodolská přehrada, docházelo ke každoročním povodním. na dvou místech
stezky (na žulovém kameni na mostě  a v průchodu) je vyryto datum W. H. 30. VII. 1897 s šipkou, kam až
sahala hladina vody (395 cm od dna koryta řeky). Tato živelná katastrofa napáchala veliké škody, voda z

hor s sebou nesla obrovské balvany, suť, písek, půdu, kmeny stromů.

Lidé pro svoji činnost využívali sílu
vodního toku. Zprvu lidé silou vody v
řece poháněli vodní nebo také mlýnská
kola a hřídel tohoto kola následně
poháněl další stroje.

Vodní kolo

Pravý a levý břeh byly propojeny dřevěnými lávkami,  které podstatně zkracovaly cestu do továren v Dolní Smržovce.

Procházkou kolem Kamenice se můžete společně s dětmi obohatit o zajímavé informace z oblasti historie Tanvaldu, průmyslu, života zde (nabízí se uplatnění mezipředmětových vztahů).
Odpovědi na otázky v pracovním listu děti získají po přečtení tabulí. Pro menší děti je doporučena spolupráce s učitelem či rodičem s pomocí tohoto manuálu. děkujeme za návštěvu.

Na stezce jsou celkem 4 podchody, jeden je zazděn a jeden je vzdálen od stezky


