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Za bohem Janem a opicem

Moderní pěší trasy
Téma čísla
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vychází od roku 1889
Casopis Turista

Poutní místo
Horní Police

Jan Hocek, autor 
projektu Via Czechia

Zimní Borovoladsko – pohodová
lyžařská turistika v centrální Šumavě

Jak kníže Hohenlohe 
založil lázně

Nový seriál: Vrcholy Česka

Švabinského chata KČST 
na Kozlovském kopci

Velké dobrodružství 
Eduarda Ingriše
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Petr Hrubec, 
generální sekretár KCT
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Lužické hory:
Neobjevený klenot severu

Téma čísla

ˇ

vychází od roku 1889
Casopis Turista

Putování  
po Korábské vrchovine

Nová Veberova nouzovna  
na Milešovce plní sen mnoha turistů 

Kaplička sv. Antonína Paduánského  
ve Vlčí Hoře opět stojí!

Za rodem Liechtensteinů 
do Vranova u Brna

Okolo Moravské Sázavy 
– od pramene až po ústí 

ˇˇ ˇ
Do Luhacovic za architekturou D. Jurkovice

ˇ
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Foto: Petr Musil

Lužické hory 
neobjevený klenot severu 
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Téma

nejslavnějšímu typu lustrů, tzv. 
tereziánskému lustru, jelikož první 
kousky byly vyrobeny na počest 
její korunovace českou královnou. 
Tento typ svítidla vypadá téměř 
200 let stejně a vždy bude patřit ke 
klasice, která zdobí reprezentativní 
prostory. Dnes sice svíčky nahradily 
žárovky, lustry jsou však stále bo-
hatě zdobeny ručně broušenými 
ověsy. Poznávacím znamením 
tereziánských lustrů jsou kovové 
části obložené skleněnými lištami 
a rosetami, takže celé svítidlo 
vypadá jako by bylo vyrobeno 
pouze ze skla. Popularita kame-
nickošenovských lustrů a dalších 
sklářských výrobků rostla, před  

a rozhledny a s výhledem na 
panorama Lužických a Jizerských 
hor. Zatímco rozhledna Jedlová 
je vyhledávaný cíl, nedaleký Malý 
Stožec zůstává neprávem přehlí-
žen. Na vrchol vede žlutá turistic-
ká značená trasa a jeho dobytí při 
západu slunce, spojené s dechbe-
roucím výhledem na Českosaské 
Švýcarsko, představuje vskutku 
nezapomenutelný zážitek. Nad 
Hrádkem nad Nisou, jež najdeme 
na druhé straně Lužických hor, se 
nachází masiv pískovcových skal 
a další kouzelná vyhlídka, zvláště 
při západu slunce, Popova skála. 
Tato roztodivná hříčka přírody, jež 
připomíná příď zaoceánské lodi, 
přitahuje návštěvníky již více jak 

1. světovou válkou místní produkce 
tvořila až 2/3 veškerého vývozu 
skla v rakousko-uherské monarchii. 
Po válce se lustrařský průmysl do-
kázal vypořádat i s hospodářskou 
krizí a výroba úspěšně pokračovala 
dále. Společnost Preciosa navazuje 
na kořeny staré lustrařské tradice 
a dnes z Kamenického Šenova 
putují krásné lustry a světelné ob-
jekty do celého světa. Stejně jako 
před staletími zdobí paláce, operní 
domy, chrámy, koncertní síně i lu-
xusní hotely a soukromé rezidence. 
Chce-li návštěvník vidět všechnu 
tu blýskavou krásu, může zajít do 
podnikové prodejny Preciosa kou-
sek od kostela anebo se podívat 
na Práchni do showroomu manželů 
Prouskových. Jejich podnik sídlí 
dokonce v domě, kde svoji lustrař-
skou dílnu provozoval jeden ze 
členů rodiny Palme. Kamenický Še-
nov je se sklem natolik spjat, že zde 
najdeme nejstarší sklářskou školu 
na světě, mimochodem s velmi 
cennými artefakty v jejich galerii, 
která stojí za návštěvu. Stejně tak 
zdejší muzeum potěší návštěvníky 
sbírkou rytého a broušeného skla. 
To největší lákadlo je ale skleněné 
křeslo vyrobené pro palác indic-
kého mahárádži. Ve městě působí 
řada menších sklářských firem, stu-
dií a hutí. Jedna z nejatraktivnějších 
je pak sklárna Jílek, která se na-
chází v nádherné secesní budově 
a která je pro návštěvníky otevřena 
celoročně. Sledovat skláře při 
foukání skla u rozžhavených pecí je 
nezapomenutelný zážitek. 

100 let svým úchvatným výhle-
dem na Lužické a Žitavské hory, 
Ralskou pahorkatinu, Jizerské 
hory a Ještědský hřbet. Turistická 
oblast Lužické hory zaujímá i kraj 
pod Ještědem, téměř neznámou 
krajinu ve stínu vysílače. Zde na-
jdete poněkud opomíjená místa, 
která nabízejí přesně to, co oče-
káváte. Klid, samotu, romantiku 
a kouzlo neobjeveného. Vyhlídka 
nad Solvayovým lomem, kousek 
od nádraží obce Křižany, které 
samo o sobě stojí za návštěvu, na-
bízí nečekané výhledy na Ralsko, 
Bezděz a panorama Ještědského 
hřbetu na jedné straně a na druhé 
na Lužické hory. Toto je skutečný 
skrytý skvost. (www.doluzihor.cz)  

Text: Marie Kárová   Foto: Petr Germanič

Rok 1724 se stal pro Kamenický Šenov a jeho okolí zlomem. V tomto roce totiž získal brusič 
skla Josef Palme královské povolení stavět lustry...

Svou první dílnu Palme otevřel 
na Práchni, dnešní místní části 
Kamenického Šenova, a úspěšně 
se pustil do obchodu se svítidly. 
A jelikož se mu dařilo, stal se 
Palme jedním z prvních, kteří 
zavedli takřka sériovou výrobu 
lustrů. Velkoobchodníci od něj 
odebírali větší série, dokonce 
až 30 kusů. Další lustrařské dílny 
rostly jako houby po dešti. Díky 
čisté a kvalitně odvedené práci 
na foukaném a broušeném křiš-
ťálu se staly lustry z Kamenického 
Šenova vyhledávané. Dostaly se 
do paláců francouzského krále či 
ruské carevny. Rakouská císařovna 
Marie Terezie dala jméno snad 

Klíčem k Lužickým horám je snad 
nejznámější dominanta, hora tva-
rem připomínající „homoli cukru“, 
Klíč. Překvapivě nenáročný výstup 
láká na romantické východy 
slunce, jedinečný kruhový rozhled 
z vrcholu nabízí pohled na celý 
masiv Lužických hor, na stolové 
hory v Německu, na České stře-
dohoří, stejně tak i na Jizerské 
hory a za dobré viditelnosti také 
na Krkonoše. Hledáte-li samotu 
a méně známá místa, pak přijmě-
te pozvání k návštěvě několika 
skrytých skvostů, které nabízejí 
méně okoukané pohledy do kraji-
ny. Nad městem Varnsdorf se tyčí 
vrch Hrádek s krásnou stavbou 
stejnojmenné výletní restaurace 

Lustry z Kamenického Šenova

Ve sklářském muzeu v Kamenickém Šenově se dozvíte mnoho zajímavostí nejen 
z historie výroby zdejších lustrů

Impozantní výhled z Malého Stožce

Text: Marie Kárová   Foto: Jiří Stejskal

Lužické hory neoslní svojí výškou. Málokdo si při pohledu do mapy řekne, že to jsou sku-
tečné hory. Nejvyšší vrchol Luž totiž nedosahuje ani 800 metrů nadmořské výšky! Díky své-
mu vulkanickému původu však vystupují lužickohorské vrcholky dramaticky z krajiny a pů-
sobí skutečně majestátním dojmem. Každý výstup na takovou horu pak poutníka odmění 
exkluzivním pohledem do zvlněné krajiny s bujnými smíšenými lesy, vrcholky hor a vesnič-
kami rozesetými podél hluboko zaříznutých údolí. 

Krajina jako na dlani

Oblíbený turistický magazín, jeden z nejstarších dosud  
vycházejících časopisů v Česku.

V současnosti s obálkou rozsah 84 stran, formát 172 × 244 mm.

Nejvyhledávanější časopis zaměřený na všechny druhy 
turistiky, zajímavé reportáže a informace o turistických 

setkáních, historii a kulturnosti naší vlasti.
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Periodicita: 10× ročně

Náklad:
10 000 ks každé číslo

Cena:
Jednotlivá čísla: 60 Kč

Celoroční předplatné: 575 Kč,  
pro členy KČT a ALPENVEREIN.CZ: 435 Kč

Průměrně 42 000–46 000 zájemců
Čtenáři: 78 % muži, 22 % ženy

Průměrný věk: 43 let

Distribuce: 64 % předplatitelé, 34 % obchody, 
2 % partnerství akcí, soutěže, závody... 

čtenost
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Tištěná verze časopisu
Inzerce

Pro ořez je nutno přidat po všech stranách 5 mm od čistého formátu = formát na spad

2. a 3. strana obálky
172 × 244 mm – 25 000 Kč

4. strana obálky
172 × 244 mm – 30 000 Kč

1/1 strany uvnitř časopisu
172 × 244 mm – 15 000 Kč

1/2 strany na výšku
86 × 244 mm 

9 000 Kč

1/3 strany na šířku
172 × 82 mm  

7 000 Kč

1/6 strany na šířku
86 × 82 mm 

4 500 Kč

1/3 strany na výšku
58 × 244 mm 

7 000 Kč

1/6 strany na výšku
58 × 122 mm 

4 500 Kč

1/2 strany na šířku
172 × 122 mm  

9 000 Kč

1/4 strany na výšku 
86 × 122 mm 

5 500 Kč

banner na šířku
172 × 35 mm 

4 000 Kč
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Formáty inzertních bannerů a podkladů: doc, PDF, jpg, tiff; rozlišení: 300 dpi; barevnost: CMYK

Téma, prezentace nebo představení oblasti, produktu, firmy  
autorsky původní, originální, veřejnosti běžně nepřístupnou formou...

Podklady (text, foto, logo...) po dohodě zpracujeme  
na velikost jedné nebo dvou celostran. 

Po vydání tištěné verze časopisu bude tato strana zveřejněna  
a přístupná všem zájemcům na webu casopisturista.cz.

Cena: 10 000 Kč/strana

tištěná verze i web časopisu

Maximální formát vkladu může být 170 × 240 mm (š × v).
Maximální váha vkladu do 40 g.

Cena: 2,25 Kč/1 ks

Vklad do tištěné verze časopisu

PR prezentace nebo článek
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Informovanost o tištěné verzi časopisu a jeho propagaci 
a zviditelnění zajišťují facebookové stránky @casopisturista 

a webové stránky www.casopiturista.cz. 

Dosah příspěvků, resp. sledovanost facebookových stránek 
v období 11/2020 až 1/2021 byla:

- průměrná sledovanost cca 46 000 zájemců
- nejvyšší sledovanost v listopadu 2020 cca 61 500 zájemců

Březen 2021:
- dosah příspěvků v týdnu od 1. 3. do 7. 3. 2021 cca 56 250 zájemců

Aktivní sledovatelé stránek
– struktura a věkové rozložení v uvedeném období:

- ženy 57 % - z toho: věk 25 až 54 let: 44 %,  
věk 55 let a výše: 10 %, věk do 25 let: 3 % 

- muži 43 % - z toho: věk 25 až 54 let: 35 %,  
věk 55 let a výše: 6 %, věk do 25 let: 2 %

webové stránky www.casopisturista.cz   
facebookové stránky @casopisturista 

on-line informace
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Inzerce on-line

Banner na úvodní stránce webu

Pravá nebo levá strana/sloupec webu

PR článek – bez zobrazení  
na webu casopisturista.cz 

10 000 Kč

obdélníkový formát (2700 × 900 px) 
8 000 Kč/měsíc

obdélníkový formát (670 × 90 px)
5 000 Kč/měsíc

skyscraper – sloupec 
(160 × 600 px)  
8 000 Kč/měsíc

square – čtvercový formát 
(300 × 300 px)
 7 000 Kč/měsíc

Formáty on-line inzertních bannerů: png; rozlišení: 72 dpi

Partneři časopisu TURISTA mají z uvedených cen slevu 30 %!



Lidé&Hory, s. r. o.
Štefánikova 63
150 00 Praha 5
IČ: 26706440

DIČ: CZ26706440

Inzerce

Marketing

Zhotovitel/vydavatel

Michal Bařinka
732 624 248

redakceturista@lideahory.cz
www.casopisturista.cz

Ladislav Jirásko
608 929 190

inzerce@lideahory.cz
www.casopisturista.cz


