
událost měsíce

 MUZEUM TANKŮ VE SMRŽOVCE LÁKÁ 
 NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Muzeum obrněné techniky ve Smržovce 
bude v sobotu ��. července pořádat Den 
otevřených dveří. Prohlédnout si téměř 
dvacítku rekonstruovaných obrněných 
vozidel si může každý návštěvník. 
Na nadšence čekají také jízdy v tanku.

Areál muzea se nachází u cesty z Nové 
Vsi na Smržovku nad benzínovou stanicí. 
V provozu je od roku 2004 a pyšní se osm-
nácti pojízdnými obrněnými vozidly, z toho 
polovina jsou tanky. Technika se nachází 
v zastřešených halách, součástí areálu je cca 
1,5 ha plochy, kde je vybudovaný malý poly-
gon pro ukázky jízdy, svezení návštěvníků 
a rekonstrukce bojových operací. V rámci 
programu Dne otevřených dveří budou 
všechny exponáty vystaveny k nahlédnutí 
návštěvníkům. Odvážní se budou moci svézt 
přímo v jednom z tanků. 

Návštěvníci se během Dne otevřených 
dveří budou moci podívat také do dílny, kde 
právě probíhá rekonstrukce dvou tanků. 
Jejich velikostní rozdíl je obrovský, proto jim 
provozovatelé muzea říkají David a Goliáš. 
Jedná se o tanky Centurion – tank britské 
výroby, který sloužil ve švýcarské armádě, 
a malý tank Stuart z druhé světové války, 
vyrobený v USA v roce 1942.

Běžně je muzeum pro veřejnost otevřeno 
od dubna do října každou sobotu a neděli 
od 10.00 do 17.00 hodin, v červenci a srpnu 
od úterý do neděle od 10.00 do 17.00 hodin. 
Mimo uvedenou otevírací dobu je možné 
sjednat si individuální návštěvu, a to na tel.: 
+420 602 370 575 – provozovatel, e-mail: 
tankysmrzovka@seznam.cz. Provozovatelé 
muzea ale doporučují, aby si zájemci 
o návštěvu muzea mimo hlavní sezónu 
jeho dostupnost raději ověřili telefonicky. 
Muzeum nemá placené průvodce, takže 
mimo hlavní sezónu provádí prohlídky 
sami provozovatelé, kteří ale občas musí 
vyřizovat provozní věci i o víkendech. 
Více informací o muzeu a jeho akcích na 
www.tankysmrzovka.cz. 

Text a foto: Květa Šírová 
Foto: Muzeum se pyšní téměř dvacítkou 
unikátních exponátů. Na snímku obrněný 
transportér OT 64 a tank T55. 
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 NA KRAJI
KřehKá Krása posedmé
Již sedmý ročník výstavy produktů, vyro-
bených v českých bižuterních a sklářských 
firmách, Křehká krása, se bude konat 
9.–12. srpna v jabloneckém Eurocentru 
(čt–so: 10–18 hod., ne: 10–16 hod.). 
Návštěvníci mají jedinečnou možnost 
prohlédnout si a výhodně nakoupit skleněné 
skvosty přímo od výrobců. Mnozí proto 
již v srpnu v Eurocentru řeší své vánoční 
nákupy. Vedle ohromné nabídky bižuterie, 
skla a vánočních ozdob je připraven i bohatý 
doprovodný program. Jeho součástí je i celá 
verze fenomenální módní přehlídky „Made 
in Jablonec 2018“ s podtitulem „100 let 
Inspirace“. Doprovodný program výstavy dále 
umožňuje dospělým i dětem vytvořit si svůj 
vlastní šperk, namalovat vánoční ozdobu 
nebo si vyfouknout skleněný pohár. Na letní 
scéně budou pak každý den během celého 
odpoledne nepřetržitě hrát kapely: Old Boys 
(dixieland), Nautica (rock’n’roll), Superhero 
Killers (funk/soul), Pokáč (hlavní hudební 
host akce), Flastr (bluegrass), Volupsije 
(country), Swing Grass Revival (swing/
bluegrass), Big Band Železný Brod (swing), 
Přehmat (rock’n’roll/rockabilly), Big’O’Band 
(pop/swing).

NástěNNý KaleNdář Kraje zabodoval
Liberecký kraj vydal k letošnímu výročí sto 
let od vzniku samostatného českosloven-
ského státu netradiční nástěnný kalendář, za 
který v celostátní soutěži s názvem Kalendář 
2018 obdržel 1. místo v kategorii Podpora 
cestovního ruchu. Porota ocenila komplexní 
a originální způsob představení historie 
našeho kraje. Kalendář 2018 je již zavedená 
celorepubliková soutěž, která hodnotí 
nejlepší z přihlášených kalendářů pro daný 
rok. Soutěží mezi sebou díla vydaná tuzem-
skými i zahraniční klienty v České a Slovenské 
republice. Cílem soutěže je ocenit výjimečné 
práce, a to nejen z pohledu vlastního polygra-
fického zpracování, ale i z hlediska originál-
ního návrhu či společenského sdělení.

zlatou popelNici za roK 2017 
vyhrály paseKy Nad jizerou
Již 13. ročník soutěže v třídění odpadů 
v Libereckém kraji Zlatá popelnice ovládly 
Paseky nad Jizerou. Druhé místo obsadil 
loňský vítěz Bedřichov a třetí příčka patří 
opět Albrechticím v Jizerských horách. 
Soutěž pořádá Liberecký kraj ve spolupráci 
s Autorizovanou obalovou společností 
EKO-KOM, a.s., aby motivoval obce ke 
zvýšení množství vytříděných odpadů. 
V roce 2017 vytřídil v průměru každý 

obyvatel Libereckého kraje 23,1 kilogramu 
vytříděného papíru, 9,6 kilogramu plastů, 
12,4 kilogramu skla a půl kilogramu 
nápojových kartonů. To je tedy celkem 45,6 
kilogramu vytříděného odpadu, což je pouze 
o 1,3 kilogramu méně, než je průměr ČR. 
Tento výsledek řadí Liberecký kraj na desátou 
příčku v pomyslném pořadí krajů. Pokud ale 
k dosaženým výsledkům připočteme ještě 
bezmála 16 kilogramů vytříděných kovů, pak 
přesáhne celková výtěžnost 61 kilogramů 
na obyvatele za rok, což je v rámci ČR 
nadprůměrný výsledek, který Liberecký kraj 
posune na sedmou příčku v mezikrajském 
srovnání. V třídění papíru byl Liberecký kraj 
mezi ostatními kraji absolutně nejlepší.

oslavte NarozeNiNy republiKy
Liberecký kraj vyzval všechny pořadatele 
akcí konaných na jeho území, aby se zapojili 
do společného úsilí kraje a vytvořili ucelený 
kalendář událostí věnovaných vzniku repub-
liky. Podařilo se. Na webových stránkách 
Libereckého kraje je umístěn kalendář všech 
akcí, které se budou věnovat oslavám vzniku 
naší republiky. Přímo na hlavní stránce kraje 
tak obyvatelé najdou souhrnný přehled 
koncertů, výstav, vzpomínkových setkání 
atd., které budou v průběhu celého roku 
2018 oslavovat vznik samostatného 
Československého státu. Kalendář je stále 
doplňován na základě informací z regionu. 
Najdete zde jistě několik zajímavých tipů 
na výlet. Další prázdninové tipy najdete na 
portálu cestovního ruchu Libereckého kraje.

pomozte vytvořit fotoalbum 
„moje vzpomíNKy Na jizerKy“
Máte doma fotografii, pohled nebo ama-
térské video z Jizerských hor se zajímavou 
krajinou, událostí či osobním příběhem? 
Podělte se s námi o ni! Vytváříme jedinečnou 
sbírku snímků a s nimi spojených příběhů, 
zážitků nebo pocitů „Moje vzpomínky na 
Jizerky“. Může jít o fotografie či záběry 
historické, ale i z nedávné doby. Zúčastnit se 
může opravdu každý. Své snímky s krátkým 
příběhem (vzpomínkou) zasílejte e-mailem 
na liberecko@nature.cz do 31. srpna 2018. 
Více informací a podmínky akce naleznete 
na facebooku CHKO Jizerské hory a webu 
www.jizerskehory.ochranaprirody.cz.

Akci pořádá Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR – Regionální pracoviště 
Liberecko v souvislosti s oslavami 50. výročí 
vyhlášení CHKO Jizerské hory (1968–2018). 
Výstava vybraných snímků se uskuteční 
v říjnu 2018 v Krajské vědecké knihovně 
v Liberci. 

Krajští zastupitelé

 K VĚCI
Na jaké místo Libereckého kraje 
byste pozvali své přátele?

josef horiNKa (slK)
Jako starosta Hrádku nad Nisou bych 
je pozval k nám do rekreačního are-
álu Kristýna, kde je široké sportovní 
i kulturní vyžití – plavání v krásné čisté 
vodě, nově upravené pláže, kilometry 
in-line a cyklostezek, vedoucích až 
k bodu Trojzemí. 

romaN hejNa (aNo)
Své přátele bych pozval do Pivovaru 
Cvikov, protože zde vaří dobré a poctivé 
pivo a mají také výbornou kuchyni. Areál 
byl zrekonstruován v úctě k původnímu 
vzhledu pivovaru, kromě restaurace 
můžete pobýt v pivovarské Stodole nebo 
přespat v novém hotelu Kleis.

zuzaNa Kocumová (zplK)
Ráda doporučuji obnovené Lesní koupa-
liště v Liberci. Já tam trávila dětství, pak 
trénovala s lyžaři… Když byly horké dny, 
tak jsme místo běhů kolem bazénu plavali 
měřené stovky. Jo – a zima nám nebyla. :)

daN ramzer (ods)
Na Ještěd!

romaNa ŽatecKá (Čssd)
Všem svým letním návštěvám nabízím 
nezapomenutelný zážitek z České Lípy, 
a to jízdu na vodních lyžích ve sportov-
ně-rekreačním areálu Dubice. I když se 
to nezdá, dopřát si ho může každý. A kdo 
nemá rád vodu, může zkusit vlastní 
fyzickou zdatnost v novém 3D bludišti. 

radovaN vích (spd-spo)
Krásným místem je bez pochyby 
Liberec, který skýtá dost možností 
kulturního a volnočasového vyžití 
pro různé zájmové aktivity a všechny 
věkové kategorie. 

pavlíNa NováKová hrabálKová 
(KsČm)
Své přátelé bych určitě pozvala na Petřín 
v Jablonci nad Nisou, kde je vyhlídková 
věž s překrásným výhledem na město 
a okolní partie Jizerských hor a Krkonoš. 

Další názory zastupitelů si můžete přečíst 
na liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo
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osobNosti Kraje

 JAROSLAV JANOUŠEK
Od roku 2004 buduje Muzeum obrněné 
techniky ve Smržovce. V současné době má 
muzeum osmnáct pojízdných exponátů od 
tanků přes obrněné vozy až k dělům. 

Jak to všechno začalo?
První exponáty do sbírky jsme sehnali kolem 
roku 2000, protože tady nebyly žádné pro-
story, jezdili jsme do Berouna, do bývalých 
vojenských kasáren, tam to všechno začalo. 
V té době jsem o vojenských vozidlech moc 
nevěděl. Poznal jsem se s nadšencem do 
obrněné techniky Milanem Klofátem a začali 
jsme shánět a rekonstruovat vojenskou 
techniku. Beroun byl ale dost daleko, 
sháněli jsme proto prostory do 70 km od 
Jablonce. Nakonec se naskytly ve Smržovce. 
Máme k dispozici haly a pozemek, kde jsme 
vybudovali menší polygon a můžeme zde 
vozit návštěvníky v tanku. Okruh je asi 450 
metrů dlouhý a má dvě vyvýšeniny, takže lidé 
mohou zažít jízdu i v terénu.

Kolik času trávíte v muzeu a kdy vás zde 
návštěvníci mohou najít?
Jsme tu v podstatě každý víkend, přesný čas 
najdou lidé na našich webových stránkách. 
Sezónu zahajujeme prvního dubna a kon-
číme posledním říjnem. V této době jsme 
tu opravdu každý víkend od 10 do 17 hodin 
s tím, že v letních měsících je otevřeno již od 
úterka do neděle.

Kromě provozování muzea obrněnou 
techniku také rekonstruujete, jak jste 
se k tomu dostal?
Kdysi jsem sloužil u námořnictva, opravo-
vali jsme lodní motory. Rozdíl mezi lodním 
pomocným a tankovým motorem není zas 
tak velký, takže když jsme koupili první tank, 
chtěli jsme, aby jezdil. Začali jsme rekonstru-
ovat první, pak další a šlo to. Pár tanků jsme 
přivedli k životu. Máme spoustu kontaktů se 
sběrateli obrněné techniky po celém světě. 
Domníváme se, že naším zaměřením – tzn. 
počtem tanků a schopností je zrestaurovat – 
patříme do skupiny asi 5 největších soukro-
mých sběratelů. Pochopitelně vysoce nad 
námi jsou státní vojenská muzea.

Kolik času zabere rekonstrukce jednoho 
tanku? A jak se k exponátům dostanete?
Bereme v podstatě každý tank, který se dá 
koupit a stačí nám na něj finance. Říkáme si, 
že když bude technika v muzeu, čeká ji lepší 
osud, než někde v lesích, kde bude roky chá-
trat, proto se ji snažíme přivést k životu, ne 
vždy to ale jde. V roce 2006 jsme z Ostravska 
zakoupili dva podvozky tanků Cromwell, které 

za války byly ve výzbroji naší západní armády 
a bojovaly u města Dunkerque a pak do roku 
1960 sloužily u československé armády. Naší 
snaze o zahájení restaurování bránil abso-
lutní nedostatek technické dokumentace. 
Bylo nám doporučeno, abychom se zúčastnili 
aukce britské vojenské techniky nacházející 
se ve Finsku. Koupili jsme tam 3 tanky a při 
restaurování prakticky kopírujeme zachované 
díly. První tank, který jsme přivedli zpět 
k životu, byl Comet. Nyní je umístěn v muzeu 
v Lešanech. Trvalo tři roky, než jsme tank 
úplně rozebrali, všechno jsme prohlídli a udě-
lali celkovou generálku. Po prvním nastar-
tování šel motor velice pěkně, po chvíli ale 
zhasl. Nikdo s tím neměl žádné zkušenosti, 
ale po nějaké době jsme závadu odhalili. 
Na jednom tanku strávíme v průměru dvacet 
tisíc hodin práce ve dvou až třech lidech. 
Dohromady jsou to tak čtyři roky.

Na čem nyní pracujete?
Nyní pracujeme na rekonstrukci britského 
tanku, který sloužil ve švýcarské armádě – 
Centurion. Koupili jsme ho nepojízdný, je 
potřeba vyměnit motor a překontrolovat 
celou linii přenosu síly až po pásy. Sehnali 
jsme veškeré díly a od dubna tohoto roku ho 
dáváme dohromady. Samotná příprava na 
započetí prací však trvala také dost dlouho. 
Tank Centurion byl nepojízdný a svojí vahou 
50 tun taky dost těžce manipulovatelný. V té 
době jsme neměli v muzeu v provozu tank, 
který by byl schopen s tak velkou hmotou 
bezpečně pohnout. Takže jsme museli 
nejdříve opravit vyprošťovací tank VT 55. 
To trvalo půl roku, teprve potom jsme mohli 
začít pracovat na tomhle. Vedle velkého tanku 
Centurion máme v dílně ještě malý tank Stuart 
z druhé světové války, vyrobený v USA v roce 
1942, a ten je oproti Centurionu maličký, je 
to jako David a Goliáš. Oba tanky jsou těsně 
před dokončením.

Musíte mít k provozu muzea nějaké 
zvláštní povolení?
Existují dvě skupiny evidence materi-
álu – kategorie bezpečnostního materiálu 
a kategorie vojenského materiálu. S ohledem 

na stále přísnější předpisy na vlastnění výše 
uvedeného materiálu a naši snahu zachovat 
co nejvěrnější podobu vojenské techniky 
jsme byli donuceni zažádat si o koncesi na 
nakládání s bezpečnostním materiálem a pak 
s vojenským materiálem. Vlastním licenci na 
obchodování s vojenským materiálem, takže 
ze sběratele jsem se stal ještě i obchodníkem. 
Pochopitelně jsme pravidelně kontrolováni 
příslušnými složkami státu.

Prozradíte, na kolik vyjde rekonstrukce 
jednoho tanku?
Záleží na tom, co na tanku přesně rekon-
struujete. Naši práci do celkové ceny nepočí-
tám. Pokud nemusíte nakupovat nové motory 
nebo další zásadní konstrukční součástky, 
zvládnete rekonstrukci za 500 až 700 tisíc 
korun. Teď se chystáme rekonstruovat tank 
Cromwell, kde víme, že potřebujeme nová 
kola, blatníky a základní díly, které budou 
stát 400–600 tisíc korun, dále pak koupit 
ložiskovou otoč za 800 tisíc korun. Je tam 
ale potřeba další práce, takže se musí počítat 
s cenou plus mínus dva milióny korun. Když 

se podíváte po světě, konkrétně na dobře 
provedenou rekonstrukci tanku Cromwell, 
jeho cena se může pohybovat kolem pěti 
a půl miliónu korun. Co se cen týče, úplně 
jinde jsou německé tanky Panther. U něj vyjde 
jenom generálka motoru na pět a půl miliónu 
korun. Jeho cena po zdařilé rekonstrukci se 
pak může pohybovat mezi 250–400 milióny 
korun. Třeba tank Tiger je z tohohle hlediska 
jako obraz Mona Lisy. Někdo by řekl, že by 
chtěl Monu Lisu, já bych měl raději tank Tiger 
jedničku. Na světě jich je pouze šest, jezdí ale 
jenom jeden.

A co byste chtěl ještě do budoucna získat?
Rádi bychom do sbírky získali tank Sherman. 
Je jich na světě relativně málo a jeho cena 
v pojízdném stavu se pohybuje kolem pěti až 
šesti miliónů korun. Máme pochopitelně cíl 
koupit tank podstatně laciněji, tzn. nepo-
jízdný a zrestaurovat ho. 

Autorka rozhovoru: Květa Šírová

Jaroslav Janoušek u tanku Centurion, který nyní 
v muzeu rekonstruují. Foto: Květa Šírová.

Se syny Karlem a Jirkou při natáčení historického 
filmu. Tank – M36 Jackson. Foto: archiv Jaroslava 
Janouška.



Krajem

 SMRŽOVKA
Městečko s téměř čtyřmi tisíci obyvateli se 
nachází na úpatí Černostudničního hřebene 
v Jizerských horách. První zmínky o něm 
pochází z roku 1586. Jeho území bylo v té 
době spravováno pány ze Smiřic. Za vlády 
Ferdinanda II. byla ale část jejich panství 
zkonfiskována a věnována vévodovi frýdlant-
skému. Pod vládou vévody zaznamenala 
Smržovka prudký rozmach a stala se centrem 
textilního a sklářského průmyslu. Tradiční 
výroba bižuterie a hutního skla se zde zacho-
vala dodnes.

Nedaleko pod rozhlednou Černá 
Studnice, která byla postavena podle 
návrhu Roberta Hemmricha a otevřena 
v roce 1905, se nachází sáňkařská dráha. 
Smržovka je kolébkou sáňkařského sportu. 
Vyrostly zde desítky reprezentantů, kteří 
dodnes závodí po celém světě. Na dráze se 
ale projevil zub času a je proto nutná její 
celková rekonstrukce. V zimních měsících 
město provozuje přírodní sáňkařskou 
dráhu, která nabízí svezení z Černé 
Studnice až do areálu lyžařského vleku 
U Filipa (cca 4 km). 

Smržovka se může pochlubit druhým 
největším kamenným železničním mostem 
v Libereckém kraji. Viadukt má celkem 
9 oblouků a jeho délka je 123,5 metru. 
Další zajímavostí je kostel sv. Archanděla 

Michaela, který ale v roce 1967 vyhořel 
a následně chátral. Díky snaze a obětavosti 
místního Spolku Michael a města se mu 
ale opět vrací jeho krása. Snad nejznámější 
budovou je Zámeček, kde sídlí kulturní 
středisko, je zde obřadní a výstavní síň 
a v podkroví se nachází Muzeum místní 
historie. Značnou část Smržovky si 
návštěvníci mohou prohlédnout z kamenné 
Vyhlídky, dříve nazývanou Finkstein či 
Hvězda. Najdou zde ve skále také Čertovu 
studánku, která nikdy nevysychá. Nově 
je v části Střední Smržovka vybudována 
Křížová cesta kreslíře a smržovského 
rodáka Petra Urbana, kterou spravuje 
spolek Malé Polsko. 

Město se těší čilému společenskému 
životu. Mezi tradiční velké akce patří 
Eurion, Prolínání, Lyžníci a Slet bubeníků. 
Množství kulturních a společenských akcí 
pořádají také smržovské spolky, které se tak 
snaží přivést k životu již dávno zapomenuté 
tradice. Smržovka je domovem několika 
tradičních výrobců, jejichž výrobky nesou 
označení Regionální produkt Jizerských 
hor. Více informací o městě, jeho životu, 
pozvánky na akce a zajímavosti jsou na 
www.smrzovka.cz. 

Text: Květa Šírová
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1 | Letecký pohled na centrum města Smržovka. 
Foto: Michael Kominik.

2 | Kamenný viadukt na trati Liberec Tanvald byl postaven 
v roce 1894. Foto: Milan Vrkoslav.

3 | Kostel sv. Archanděla Michaela je dějištěm mnoha 
společenských a kulturních akcí. Foto: Michael Kominik.

4 | Zámeček ve Smržovce je sídlem Muzea místní historie. 
Nachází se v něm jak výstavní, tak obřadní síň. 
Foto: Blanka Svobodová.

5 | Sáňkařství je se Smržovkou spjato již po desetiletí. 
Dráha je využívána jak v zimě, tak v létě. 
Foto: Deník/Březinová. 
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