Boučkův statek a Vejměnek, Malá Skála

Krajina s tradicí...
Český ráj má nejen mnohotvárnou přírodu a bohatou historii,
ale i pestrou paletu tradičních řemesel a technologií.
Návštěvníci regionu mohou objevovat staletá tajemství českého kamenářství, šperkařství, sklářské a bižuterní výroby, mohou
se tu setkat i s dalšími tradičními řemeslnými produkty – s dekorativními výrobky z orobince, dřevěnými hračkami nebo s originálním textilem. Při svých toulkách Českým rájem návštěvníci
mohou ochutnat i něco ze zdejší potravinářské produkce, jako
jsou sýrové speciality, pečivo vyráběné tradičními recepturami,
lahodné ovocné mošty či pivo ze zdejších pivovarů. Řemeslné
výrobky a potraviny s původem v Českém ráji jsou propagovány
pod značkou
Regionální
produkt Čes-

ký ráj a jsou prodávány i ve specializovaných prodejnách. Řada
certifikovaných výrobců návštěvníkům představí svůj um ve své
dílně či provozu. Můžete putovat za dalšími tradičními řemesly
a výrobky, např. ovocnářstvím, pletením z orobince či pivovarnictvím. Z množství exkurzí i ukázek výroby si můžete vybrat
na www.regionalniprodukt.cz (Exkurze – ukázky výroby), kde vám
současně doporučí i turistické cíle a zajímavosti, které je možné
v blízkosti navštívit. Exkurze a návštěvy řemeslných dílen jsou
také dobrou příležitostí k nákupu tradičních a kvalitních výrobků. Regionální produkty a další tradiční výrobky lze ochutnat či
nakoupit u příležitosti řady jarmarků nebo na farmářských trzích. Aktuální informace najdete na www.regionalniprodukt.cz.
Úcta ke kořenům, ke starým tradicím a k přírodě patří k prioritám Českého ráje.

www.cesky-raj.info

Prodejna regionálních výrobků

Regional product store / Verkauf regionaler Produkte /
Sklep z wyrobami regionalnymi

Prodejna u výrobce

Manufacturer’s store / Verkauf beim Hersteller /
Miejsce sprzedaży u producenta

Exkurze, ukázky výroby

Excursions, factory tours, crafts /
Besichtigungen, Vorführungen Herstellung /
Ekskursja, pokaz produkcji

Expozice tradiční výroby

Traditional production display /
Ausstellung traditionelle Herstellung /
Ekspozycja tradycyjnej produkcji

Region z tradycjami ...

A Countryside with Tradition ...
Český ráj (Bohemian Paradise) not only has
diverse nature and a rich history, but also features
a wide selection of traditional crafts and trades and
manufacturing technologies.
Visitors to the region can admire hundreds of
centuries-old secrets of Bohemian stone-cutting,
jewellery making, glass making and bijouterie
manufacturing and can also see other traditional
handmade products such as decorations made
from reeds, wooden toys and original textiles.
When travelling in Bohemian Paradise, visitors
can also sample some of the local food products
such as cheese specialties, bread made according
to traditional recipes, tasty fruit juices and beers
from local breweries. Handmade products and local

foods are marketed under the Regional Product of
Bohemian Paradise label and are sold in specialized
stores. Many certified manufacturers will show you
their skills in their workshops and plants. You can
also see other traditional crafts and products, such
as fruit growing, reed weaving and beer brewing.
Many tours and demonstrations are offered at www.
regionalniprodukt.cz (Tours – Demonstrations), where
you will also find tips for tourist destinations and
interesting locations near you. Tours and visits to
workshops are also a good opportunity to purchase
high-quality traditional products. Regional and other
traditional products can also be sampled and bought
at fairs and farmers’ markets. Current information is
available at www.regionalniprodukt.cz.

Eine Landschaft mit Tradition ...
Der Český ráj (Böhmische Paradies) verfügt nicht nur
über eine vielgestaltige Landschaft und eine reiche
Geschichte, sondern auch über eine bunte Palette traditioneller Handwerkszweige und Technologien.
Die Besucher der Region können jahrhundertelange
Geheimnisse des böhmischen Steinmetzhandwerks,
der Schmuck-, Modeschmuck- und Glasherstellung
entdecken, sie können hier weiter traditionellen Handwerkerzeugnissen begegnen – mit dekorativen Produkten aus Schilfrohr, Holzspielzeug und originellen
Textilien. Bei ihren Wanderungen durch das Böhmische
Paradies können die Besucher auch etwas aus der hiesigen Lebensmittelherstellung kosten, wie z. B. Käsespezialitäten, Gebäck nach traditionellen Rezepturen hergestellt, köstliche Obstsäfte oder Bier aus den hiesigen
Brauereien. Handwerkserzeugnisse und Lebensmittel
mit dem Ursprung aus dem Böhmischen Paradies werden beworben und unter der Marke Regionales Produkt

Böhmisches Paradies in spezialisierten Läden verkauft.
Eine ganze Reihe zertifizierter Hersteller stellt den Besuchern ihr Können in ihrer Werkstatt oder ihrem Betrieb
vor. Sie können auf den Spuren weiterer traditioneller
Handwerke und Produkte wandern, z. B. dem Obstbau,
Schilfrohrflechten oder Brauereiwesen. Aus einer Vielzahl von Besichtigungen und Herstellungsbeispielen
können Sie unter www.regionalniprodukt.cz (Exkurze
– ukázky výroby) auswählen, wo Sie weiter Empfehlungen zu weiteren touristischen Zielen und Sehenswürdigkeiten erhalten, welche in der Nähe besucht werden können. Besichtigungen und Besuche von Handwerkbetrieben sind auch eine gute Gelegenheit für den Kauf traditioneller und qualitätsvoller Erzeugnisse. Regionale
Produkte und weitere traditionelle Erzeugnisse können
bei einer ganzen Reihe von Jahr- oder Bauernmärkten
gekostet bzw. gekauft werden. Aktuelle Informationen
finden Sie unter www.regionalniprodukt.cz

Český ráj (Czeski Raj) posiada nie tylko różnorodną przyrodę i bogatą historię, ale również i szeroki
wybór tradycyjnych rzemiosł i technologii.
Turyści zwiedzający region, mogą odkrywać stuletnie tajemnice czeskiego rzemiosła kamieniarskiego, biżuteryjnego, szklarskiego i produkcji
biżuterii, mogą napotkać również i inne produkty
rzemieślnicze – wyroby dekoracyjne z pałki wodnej, zabawki drewniane albo oryginalne tkaniny.
Podczas swoich wędrówek Czeskim Rajem mogą
zwiedzający zasmakować również coś z tutejszej
produkcji spożywczej, jak na przykład delikatesy
z sera, pieczywo wyprodukowane za pomocą tradycyjnych przepisów, łagodne soki owocowe albo
piwo z tutejszych browarów. Produkty rzemieślnicze i artykuły spożywcze pochodzące z Czeskiego
Raju są propagowane pod oznakowaniem Regionalny produkt Czeski Raj i są sprzedawane również
w specjalistycznych sklepach. Szereg certyfikowanych producentów przedstawi zwiedzającym swoje umiejętności bezpośrednio w swoim warsztacie
czy zakładzie. Można wędrować za następnymi
tradycyjnymi rzemiosłami i produktami, jak na przykład sadownictwem, pleceniem z pałki wodnej
albo browarnictwem. Z licznych ekskursji i pokazów produkcji można sobie wybrać na www.regionalniprodukt.cz (Ekskursja – pokaz produkcji), gdzie
można otrzymać informacje o zalecanych celach
turystycznych i interesujących okolicznych miejscach, które warto odwiedzić. Ekskursja i zwiedzanie warsztatów rzemieślniczych, to również dobra okazja do zakupu wysokiej jakości produktów
tradycyjnych. Produkty regionalne i inne wyroby
tradycyjne można zasmakować czy kupić na licznie
organizowanych jarmarkach okolicznościowych
albo na targach farmerskich. Aktualne informacje
można znaleźć na www.regionalniprodukt.cz.

Výrobky s duší
Českého ráje
Řada výrobků a produktů, pocházejících z regionu, se dokázala
prosadit nejen v Českém ráji, ale našla si cestu i do světa. Svědčí
to o řemeslné dovednosti lidí v tomto kraji, kterou je třeba vnímat i jako kulturní dědictví. K jeho uchování, k podpoře a propagaci lokálních a tradičních produktů byla vytvořena ochranná
známka „Regionální produkt Český ráj“, jejíž propůjčení je podmíněno splněním kritérií, zaručujících regionální původ výrobku
či produktu, jeho originalitu, ekologickou šetrnost jeho výroby
a podíl ruční práce.
Ochranná známka a značka Regionální produkt Český ráj
vznikla v r. 2007. Od té doby byla certifikována řada řemeslných
výrobků z oblasti sklářské výroby, bižuterie, šperků, výrobků
z orobince a z ovčí vlny, dřevěných šperků, řezbářských,
hrnčířských, látkových a háčkovaných výrobků, dřevěných prvků pro hřiště ad. Certifikována byla i řada
regionálních potravin a zemědělských produktů –
rostlinné oleje, sýry, masné a uzenářské produkty,
bioovoce a zelenina, med, mošty, pivo, cukrovinky,
pekařské produkty, jahody, čaje a produkty z bylin. Certifikace probíhá jednou i dvakrát ročně – aktuální přehled
výrobků s duší Českého ráje poskytuje jejich katalog, a zejména
webové stránky s adresou www.regionalniprodukt.cz.

Výroba dřevěných šperků, Koberovy

V Českém ráji nabízejí regionální výrobky, kromě vlastních
prodejen výrobců, také prodejny regionálních výrobků. Aktuální seznam obou typů prodejen je dostupný na uvedené
webové adrese. Certifikované regionální výrobky lze
nakoupit např. v Turnově, Železném Brodě, Semilech,
Mnichově Hradišti, na Malé Skále, v některých informačních centrech v regionu, či na hradě Valdštejn.
Dobrou příležitostí k nákupu tradičních a kvalitních výrobků jsou i návštěvy řemeslných dílen
nebo exkurze do výrobních prostor. Možností je řada –
od ukázek sklářské výroby přes výrobu dřevěných šperků až
po ukázky zpracování bylin a léčivých rostlin. Exkurze jsou možné po telefonické dohodě.

Výrobky z orobince, Mnichovo Hradiště

Ruční předení ovčí příze, Holenice

Uzenářské výrobky, Lomnice nad Popelkou

Zajímavou možností jsou i rukodělné dílny, kde si může návštěvník zhotovit svůj vlastní výrobek. O prázdninách je k tomu
příležitost např. o Semilských řemeslných sobotách, v Muzeu
Českého ráje v Turnově, v železnobrodské sklářské škole či celoročně ve sklářských firmách na Železnobrodsku.
S tradičními řemesly a výrobky z Českého ráje je možno se
setkat na řadě akcí v regionu: Kámen a šperk v Turnově, Malo-
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Sobotecký jarmark

Regionální produkt Český ráj

skalský jarmark, Sobotecký jarmark a Festival řemesel, Semilský pecen, Skleněné městečko v Železném Brodě, Středověký
jarmark v Mladé Boleslavi, Staročeské řemeslné trhy v Turnově, Slavnosti piva Skalák, Slavnosti svijanského piva, Masopust
na Dlaskově statku, Jahodový den ve Šťastné zemi, Zimní sklářské pátky v Železném Brodě, Valdštejnské Vánoce, Velikonoční
jarmark na Bělišti, Svátek koní a dětská zámecká hudební sobota v Lomnici nad Popelkou, Železnobrodské kovosochání ad.

www.cesky-raj.info

Products with the Bohemian Paradise’s Soul

Dřevěné hračky, Bozkov

Many local products have become famous not
only in Český ráj (Bohemian Paradise), but have
also found their way abroad. This attests to the
skills and craftsmanship of the local people, which
is a part of the cultural heritage. To preserve them
and to support and promote local and traditional
products, the “Regional Products of Bohemia
Paradise” label was created. To be awarded this
label, a product has to meet certain criteria such
as its local origin, originality, environmental
friendliness and amount of handwork.

Paradise is provided in a catalogue and at www.
regionalniprodukt.cz.

The registered Regional Product of Bohemia
Paradise label was started in 2007. Since then,
many products have been certified, including
glass-making products, bijouterie, jewellery,
reed and sheep’s wool products, wooden jewels,
woodcarving, pottery, textiles and crocheted
products, wooden structures for children’s
playgrounds, etc. Many regional food and
agricultural products have also been certified such
as vegetable oils, cheeses, meat and smoked meats,
organic fruit and vegetables, honey, juices, beer,
sweets, baked products, strawberries, teas and
herbal products. Certification takes place twice a
year and a current list of products from Bohemian

A great opportunity to buy traditional products
is to visit craftsmen’s workshops or to take a tour
of their plants.

Regional products in Bohemia Paradise are
sold both in manufacturers’ own stores and in
regional product stores. Their list is available at
the above website. Certified regional products can
be purchased in the towns of Turnov, Železný Brod,
Semily, Mnichovo Hradišti and Malá Skála and in
some information centres in the region, as well as
at Valdštejn Castle.

An interesting opportunity is provided by
handcraft workshops where you can make your
own products. In summer, you can do so at Semily
Craftsman Saturdays, in the Museum of Bohemian
Paradise in Turnov, in the glass-making school in
Železný Brod and all year round in glass-making
plants in the Železný Brod area.
Traditional crafts and products from Bohemian
Paradise can also be seen at many events held
throughout the region.

Erzeugnisse mit der Seele des Böhmischen Paradieses
Eine ganze Reihe regionaler Erzeugnisse und Produkte konnte sich nicht nur im Český ráj (Böhmischen Paradies) durchsetzen, sondern sie fanden ihren Weg in die weite Welt. Dies zeugt vom Geschick
der hiesigen Menschen, welches auch ein Kulturerbe darstellt. Zu dessen Erhaltung, Unterstützung
und zum Bewerben der lokalen und traditionellen
Produkte wurde die Schutzmarke Regionales Produkt Böhmisches Paradies geschaffen, deren Verleihung an die Erfüllung von Kriterien geknüpft ist,
welche den örtlichen Ursprung des Erzeugnisses
oder Produktes, deren Originalität, umweltverträgliche Herstellung und einen Anteil an Handarbeit
garantieren.
Stříhání ovcí, Holenice

Die Schutzmarke Regionales Produkt Böhmisches
Paradies wurde im Jahr 2007 geschaffen. Seit dieser
Zeit wurde eine ganze Reihe von Erzeugnissen der
Glas-, Modeschmuck-, Schmuckherstellung, weiter
Erzeugnisse aus Schilfrohr und Schafwolle, Holzschmuck, Schnitzerei-, Töpfer-, Stoff- und Häkelerzeugnissen und Holzelemente für Spielplätze usw.
zertifiziert. Weiter zertifiziert wurde auch eine ganze Reihe von regionalen Lebensmitteln und landwirtschaftlicher Erzeugnisse – Pflanzenöle, Käse,
Fleisch- und Wurstwaren, Bioobst und Gemüse, Honig, Most, Bier, Süßwaren, Backwaren, Erdbeeren,
Tees und Kräutererzeugnisse zertifiziert. Die Zertifizierung findet zweimal im Jahr statt – eine aktuelle

Übersicht von Produkten mit der Seele des Böhmischen Paradies bietet deren Katalog und insbesondere die Website unter www.regionalniprodukt.cz.
Im Böhmischen Paradies werden regionale Erzeugnisse außer in den Herstellerbetrieben auch in
Läden für regionale Erzeugnisse angeboten. Deren
Verzeichnis befindet sich unter der angeführten
Webadresse. Zertifizierte regionale Produkte können z. B. gekauft werden in den Städten: Turnov,
Železný Brod, Semily, Mnichovo Hradiště, Malá
Skála, in einigen Informationszentren in der Region
oder auf der Burg Valdštejn.
Eine gute Gelegenheit zum Kauf traditioneller
Erzeugnisse sind weiter Besuche der Handwerkerwerkstätten oder Besichtigungen der Herstellungsräume.
Eine interessante Möglichkeit bieten weiter
Handarbeitswerkstätten, in denen der Besucher
sein eigenes Erzeugnis herstellen kann. In den Ferien bietet sich hierzu z. B. anlässlich der Handwerkssontage in der Stadt Semily, im Museum des Böhmischen Paradies in Turnov, in der Glasfachschule in
Železný Brod oder ganzjährig in Glaswerkstätten
der Region Železný Brod die perfekte Gelegenheit.
Traditionellen Handwerken und Erzeugnissen
kann man anlässlich zahlreicher Veranstaltungen
in der Region begegnen.

Wyroby z duszą Czeskiego Raju

Keramika, Žďár u Mnichova Hradiště

Zvířetická keramika

Wiele miejscowych wyrobów i produktów potrafiło przebić się nie tylko na rynku w Českém ráji
(Czeskim Raju), ale również znalazło sobie drogę w
świat. To świadczy o umiejętnościach miejscowej
ludności, które są również dziedzictwem kulturowym. Do jego uchowania, wsparcia i propagacji
produktów lokalnych i tradycyjnych, został stworzony znak ochronny „Produkt regionalny Czeski
Raj”, który można okresowo udzielić producentom
po spełnieniu wymaganych warunków, które muszą zapewnić miejscowe pochodzenie wyrobu czy
produktu, oryginalność, ekologiczną oszczędność
jego produkcji i ręczną produkcję.
Marka ochronna Produkt regionalny Czeski
Raj powstała w 2007 roku. Od tej pory certyfikat
otrzymało szereg wyrobów szklarskich, wyrobów
z biżuterii, jubilerskich, wyrobów z pałki wodnej i
wełny owczej, drewnianej biżuterii, wyrobów rzeźbiarskich, garncarskich, włókienniczych i haftowanych, drewnianych elementów boisk itd. Certyfikat
otrzymało również mnóstwo regionalnej żywności
i produktów rolniczych – oleje roślinne, sery, produkty mięsne i wędliniarskie, bio owoce i warzywa,
miód, soki owocowe, piwo, wyroby cukiernicze,
produkty piekarskie, truskawki, herbaty i produkty
zielarskie. Udzielanie certyfikatów odbywa się dwa
razy w roku – aktualny przegląd wyrobów z duszą
Czeskiego Raju przedstawia katalog i zwłaszcza
strony internetowe www.regionalniprodukt.cz.

Ofertę wyrobów regionalnych można w Czeskim
Raju, oprócz własnych sklepów producenckich,
znaleźć również w punktach sprzedaży wyrobów
regionalnych. Ich lista znajduje się na podanych
stronach internetowych. Certyfikowane wyroby
regionalne można kupić na przykład w Turnově
(Turnowie), Železném Brodě (Żelaznym Brodzie),
Semilech (Semilach), Mnichově Hradišti (Mnichowym Grodzisku), na Malé Skále (Małej Skale), w niektórych z centrum informacyjnych albo na zamku
Valdštejn (Waldsztejn).
Dobrą okazują do zakupu wyrobów tradycyjnych
są również odwiedziny warsztatów rzemieślniczych albo ekskursja do pomieszczeń produkcyjnych.
Ciekawą ewentualnością są również warsztaty
prac rękodzielnych, gdzie zwiedzający może sobie
własnoręcznie zrobić niektóry z wyrobów. Na przykład w czasie letnich wakacji jest do tego stosowna
okazja w trakcie trwania Semilskich sobót rzemieślniczych, w Muzeum Czeskiego Raju w Turnowie, w
Żelaznobrodskiej Szkole Szklarskiej albo przez cały
rok w firmach szklarskich w regionie Železného Brodu Żelaznego Brodu.
Z tradycyjnymi rzemiosłami i wyrobami z Czeskiego Raju można spotkać się na licznych imprezach, odbywających się w regionie.

Kámen a šperk
v Českém ráji
Nejstarší doklady opracování místních jaspisů na jednoduché
nástroje jsou z mladší doby kamenné, ovšem broušení šperkových kamenů na Turnovsku je mnohem mladší. První zmínky
o brusičích, zvaných kamenáři (také štajnšnajdři), pocházejí ze
17. století. Mezi zdejšími měšťany byli také prospektoři (hledači drahých kamenů) pro císařský dvůr a snad právě z této doby
pochází úsloví o pasáčkovi, jenž po zatoulaném dobytčeti hází
kamenem často cennějším než je samo dobytče. V roce 1715 se
kamenáři sdružili do bratrstva – Konfraternity – a zhruba ve stejné době začíná v Turnově vzkvétat výroba skleněných imitací
drahokamů, která o století později, po přesídlení sklářských hutí
do Jizerských hor, stála u zrodu jablonecké bižuterie. V dobách
největšího rozkvětu skýtalo broušení drahokamů obživu až osmnácti stům obyvatel a tato jedinečná výroba dnes kromě šperkařství zasahuje i do světa vyspělých technologií, kde se uplatňují syntetické drahokamy, monokrystaly. Do Turnova se vozily
k broušení surové drahokamy z celého světa a v 18. století podnikají sami turnovští kamenáři obchodní cesty do ciziny. V poslední třetině 19. století vznikají i průmyslové brusírny drahých
kamenů a v roce 1884 je v Turnově založena odborná škola pro
výchovu odborníků v oblasti zpracování drahých kamenů, dnes
známá jako Střední uměleckoprůmyslová škola pro zpracování
drahých kovů a kamenů. O dva roky později zde vzniklo muze-

Slavnosti Kámen a šperk, Turnov

um, dnes specializované na drahé kameny a šperk. V současnosti
vystavuje Muzeum Českého ráje druhou největší (po Národním
muzeu) kolekci drahých kamenů z Čech i zahraničí, tradiční granátový i moderní šperk a v ojedinělé Klenotnici historické unikáty z drahých kovů a kamenů, vytvořené v turnovské šperkařské
škole. Zajímavostí areálu muzea je Kamenářský dům, kde se můžete zapojit do pořádaných programů, rukodělných dílen.
S drahokamy, brusírnami, soukromými sběrateli a mineralogickými výstavami se setkáte v celém regionu. Například v muzeu v Lomnici nad Popelkou můžete obdivovat nejstarší betlém
z drahých kamenů, zajímavé expozice najdete v Radostné pod
Kozákovem, v Rovensku pod Troskami či v Klenotnici drahých

Galerie Granát, Turnov

Karneol

Broušení českých granátů

Hodinkový achát

kamenů v Nové Pace. Ve Votrubcově lomu na svahu Kozákova
si mohou návštěvníci po dohodě s majitelem najít a následně
nechat vybrousit drahý kámen. Po telefonické dohodě je možná
exkurze do brusičských dílen v Turnově, Lomnici nad Popelkou
a na Chutnovce.
Jedinečné postavení mezi drahými kameny v tomto regionu zaujímá český granát. V 19. století byl prohlášen za symbol
českých zemí.
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Tradiční výroba šperků z českých granátů

Družstvo umělecké výroby Granát, založené v Turnově v roce
1953, je největším producentem granátového šperku na světě.
Ukázky zpracování českých granátů a výroby šperků lze shlédnout v Galerii Granát v Turnově.
K přiblížení tradice i současnosti zpracování drahých kamenů,
šperkařství a uměleckých řemesel regionu se každoročně koná
v Turnově cyklus akcí Kámen a šperk. Podrobné informace najdete na www.regionalniprodukt.cz.

www.cesky-raj.info

Stones and Jewels in Bohemian Paradise

Šperk z českých granátů a vltavínů

The oldest evidence of local jasper processing into
simple instruments dates back to the Neolithic Age.
Jewellery stone cutting in the Turnov area is much
newer and the first mentions of stone cutters come
from the 17th century. In 1715, stone cutters united in
a fraternity – Konfraternity – and roughly at the same
time, the manufacturing of precious stone imitations
from glass started to flourish in Turnov. Raw diamonds
from all parts of the worlds used to be brought to
Turnov for cutting and in the 18th century, stone
cutters from Turnov set out on trade trips abroad. In
1884, a professional school for specialists from the
precious stone cutting industry opened in Turnov.
Two years later, a museum that today specializes in
precious stones and jewellery was started. Today, the
Museum of Bohemian Paradise features the second
largest collection (after the National Museum) of
precious stones both from Bohemia and abroad,
traditional garnet and modern jewels and rare pieces
from precious metals and stones made in the Turnov
jewel-making schools are on display in the unique
Treasury. An interesting part of the Museum is the Gem
Cutter’s House where you can participate in several
programmes.

Gems, cutting works, private collectors and
mineralogical expositions can be seen all over the region,
such as in the Museum in Lomnice nad Popelkou, where
you can admire the oldest nativity scene made from
precious stones. Interesting expositions can also be seen
in Radostná pod Kozákovem, Rovensko p. Tr. and in the
Treasury of Gem Stones in Nová Paka. In Votrubcův
lom (quarry) on the Kozákov hillside, you can look for
and have a precious stone cut upon agreement with the
owner. Subject to previous telephone arrangements,
you can take a tour of stone cutting works in Turnov,
Lomnice nad Popelkou and Chutnovka.
Of the various regional precious stones, Bohemian
garnet is unique. The Granát cooperative for artistic
production, started in 1953 in Turnov, is the largest
producer of garnet jewels in the world. Examples
of Bohemian garnet processing and jewellery
manufacturing can be seen in the Granát Gallery in
Turnov.
A series of events entitled “Kámen a šperk” (Stones
and Jewels) that focuses both on the traditional and
modern jewel-making and arts and crafts of the region
is held annually in Turnov. For more information, go to
www.regionalniprodukt.cz.

Stein und Schmuck im Böhmischen Paradies
Die ältesten Belege für die Bearbeitung der hiesigen
Jaspise zu einfachen Werkzeugen stammen aus der
Jungsteinzeit, das Schleifen von Schmucksteinen in
der Region Turnov ist viel jünger, die ersten Erwähnungen von Steinschleifern, auch Steinschneider genannt,
stammen aus dem 17. Jahrhundert. Im Jahr 1715 vereinigten sich die Steinschleifer zu einer Bruderschaft
– Konfraternität – und ca. zur gleichen Zeit beginnt in
Turnov die Herstellung von Glasimitationen von Edelsteinen aufzublühen. Nach Turnov wurden zum Schleifen Rohedelsteine aus der ganzen Welt gebracht und
im 18. Jahrhundert unternehmen die Steinschleifer aus
Turnov selbst Geschäftsreisen ins Ausland.

Tradiční výroba šperků z českých granátů

Im Jahr 1884 wird in Turnov eine Fachschule zur Ausbildung von Fachleuten im Bereich der Bearbeitung
von Edelsteinen gegründet. Zwei Jahre später entstand hier das Museum, das heute auf Edelsteine und
Schmuck spezialisiert ist. Gegenwärtig stellt das Museum Böhmisches Paradies die zweitgrößte (nach dem
Nationalmuseum in Prag) Kollektion von Edelsteinen
aus Böhmen und dem Ausland aus, traditionellen Granatschmuck, modernen Schmuck sowie in der einzigartigen Schatzkammer Unikate aus Edelmetallen und
Steinen, welche in der Schmuckfachschule in Turnov
geschaffen wurden. Eine Sehenswürdigkeit auf dem
Gelände des Museums ist das Steinschleiferhaus, in
dem Sie an verschiedenen Programmveranstaltungen
teilnehmen können.

Edelsteinen, Schleifereien, privaten Sammlern und
mineralogischen Ausstellungen begegnen Sie in der
gesamten Region. Zum Beispiel im Museum der Stadt
Lomnice nad Popelkou können Sie die älteste Weihnachtskrippe aus Edelsteinen bewundern, interessante
Ausstellungen finden Sie in den Städten Radostná pod
Kozákovem, in Rovensko p. Tr. oder in der Edelsteinschatzkammer in der Stadt Nová Paka. Im Steinbruch
Votrubcův lom am Hang des Berges Kozákov können
die Besucher nach Absprache mit dem Eigentümer Steine selbst suchen und danach einen Edelstein schleifen
lassen. Nach telefonischer Absprache sind Besichtigungen der Schleifwerkstätten in Turnov, Lomnice nad Popelkou und der Ortschaft Chutnovka möglich.
Eine einzigartige Stellung unter den Edelsteinen dieser Region nimmt der böhmische Granat ein. Die Genossenschaft für künstlerische Herstellung „Granát“,
gegründet in Turnov im Jahr 1953 ist der weltgrößte
Hersteller von Granatschmuck. Beispiele der Verarbeitung des böhmischen Granatsteines und der Schmuckherstellung können in der Galerie Granat in Turnov
besichtigt werden.
Um den Besuchern die Tradition und Gegenwart
der Schmuckherstellung und des traditionellen Handwerks in der Region zu vermitteln, findet in Turnov alljährlich der Veranstaltungszyklus Stein und Schmuck
statt. Ausführliche Informationen finden Sie unter
www.regionalniprodukt.cz

Kamień i wyrób jubilerski w Czeskim Raju

Šperk z českých granátů

Slavnosti Kámen a šperk, Turnov

Najstarsze dowody o przerabianiu miejscowych
jaspisów na proste narzędzia, pochodzą z młodszej
epoki kamienia (neolitu), szlifowanie jubilerskich
kamieni w regionie Turnowa jest o wiele młodsze,
pierwsze wzmianki o szlifierzach, zwanych kamieniarzami (też „sztajsznajdrzami”), pochodzą z 17
wieku. W 1715 roku kamieniarze zrzeszali się w bractwa – konfraternie – i z grubsza w tym samym czasie
zaczyna w Turnowie rozkwitać produkcja szklanych
imitacji kamieni szlachetnych. Do Turnowa były
przywożone z całego świata surowe kamienie szlachetne do szlifowania i w 18 wieku sami kamieniarze
z Turnowa odbywają zagraniczne podróże. W 1884
roku została w Turnowie założona szkoła zawodowa do wychowania specjalistów z dziedziny obróbki
kamieni szlachetnych. Dwa lata później, powstało
tu muzeum, dzisiaj wyspecjalizowane na kamienie
szlachetne i wyroby jubilerskie. Aktualnie Muzeum
Czeskiego Raju prezentuje drugą (po Muzeum Narodowym) największą ekspozycję kamieni szlachetnych z Czech i z zagranicy, tradycyjny i nowoczesny
wyrób jubilerski z granatu i w unikatowym Skarbcu
(Klenotnici), okazy z metali i kamieni szlachetnych,
wyprodukowanych w turnowskiej szkole jubilerskiej.
Ciekawostką kompleksu muzeum jest Dom kamieniarza, gdzie można włączyć się do odbywających się
tam różnych programów.
Z kamieniami szlachetnymi, warsztatami szlifierskimi, kolekcjonerami prywatnymi i wystawami minera-

łów można spotkać się w całym regionie. Na przykład
w muzeum w Lomnici nad Popelkou (Łomnicy nad
Popelką) można podziwiać najstarszą z szopek, która
została zrobiona z kamieni szlachetnych, następnie
można znaleźć ciekawe ekspozycje w Radostné pod
Kozákovem (Radosnej pod Kozakowem), w Rovensku pod Troskami albo w Skarbcu Kamieni Szlachetnych w Nové Pace (Nowej Pace). W Wotrubcowym
kamieniołomie, na uboczu Kozakowa, mogą sobie,
po wzajemnym uzgodnieniu z właścicielem, zwiedzający poszukać i następnie oszlifować swój własny
kamień szlachetny. Po wzajemnym uzgodnieniu telefonicznym, możliwa jest również ekskursja do warsztatów szlifierskich w Turnowie, Lomnici nad Popelkou
i na Chutnovce.
Zaszczytne miejsce w pośród kamieni szlachetnych
z tego regionu, ma czeski granat. Spółdzielnia Produkcji Artystycznej Granat, założona w Turnově (Turnow)
w 1953 toku, jest największym producentem wyrobów
jubilerskich z granatem na świecie. Pokazy obróbki czeskich granatów i produkcji wyrobów jubilerskich, można zobaczyć w Galerii Granat w Turnowie.
W celu przybliżenia tradycji i aktualności rzemiosła
jubilerskiego i innych rzemiosł artystycznych w regionie, odbywa się corocznie w Turnowie cykl imprez pokazowych Kamień i wyrób jubilerski. Konkretne informacje można odnaleźć na stronach internetowych www.
regionalniprodukt.cz.

Za tajemstvím skla
a bižuterie
Vedle kamenářství a šperkařství, reprezentovaných především městem Turnov, se můžete v Českém ráji vydat i po stopách
sklářství. Stačí zavítat do Železného Brodu, který je považován
za středisko sklářské výroby. Právě zde se zásluhou výtvarníka
Jaroslava Brychty zrodily slavné stolní skleněné figurky. Drobné
poetické a humorně dekorativní figurky reagují na nejrůznější
témata. Větší hutní skleněné figurky jsou považovány za zcela
unikátní produkty nejen v České republice. Jejich výroba už není
zcela individuální jako u stolních figurek, vyžaduje totiž dokonalou souhru skláře u sklářské pánve a figurkáře u kahanu. Dalším
železnobrodským fenoménem je skleněná tavená plastika (sklo
tavené ve formě), u jejíhož zrodu stáli světoznámí výtvarníci
Jaroslava Brychtová a Stanislav Libenský. Železný Brod se může
pochlubit také nejstarší českou sklářskou školou (1920), která
vychovává novou generaci sklářských řemeslníků a výtvarníků.
Poněkud opomíjená je oblast technického skla, které se na Železnobrodsku vyrábí bez odpovídající publicity již od roku 1950.
Za poznáním více než stoleté tradice sklářství je možné se
vydat na připraveném okruhu „Za sklem v Železném Brodě“.
Sklářskou minulost, současnost a budoucnost představí zdejší
muzea, sklářské firmy a sklářská škola. V Městském muzeu v Železném Brodě je mimo jiné umístěna galerie děl sklářských vý-

Tradiční výroba skleněných foukaných figurek, Těpeře

tvarníků Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové. Ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské se během prázdnin
konají jedinečné výstavy skla. Předvádění výroby v železnobrodských prodejnách a firmách jsou vítaným zpestřením výletů a patří k vyhledávaným cílům turistů. Výrobu skleněných
šperků je možné si po celý rok vyzkoušet v tvůrčích rukodělných
dílnách, např. ve firmě Lampglas (pondělí-pátek). Dílny s ukázkami sklářské výroby naleznete i v dalších firmách v Železném
Brodě, Turnově a Semilech a lze je většinou navštívit po předchozí telefonické dohodě. Příznivcům sklářského umění se tak

Sklářská výroba, Semily

Tavená plastika, Žel. Brod

Slavnost Skleněné městečko, Železný Brod

Skleněné figurky, Železný Brod

Vinuté perle, Železný Brod

v Českém ráji nabízí možnost obdivovat stolní či hutní skleněné figurky, oblíbené vinuté perle, tavenou skleněnou plastiku
i technické sklo.
Akce pro turisty zaměřené na sklářství probíhají na Železnobrodsku po celý rok. Zájemci o toto umění mohou navštívit od listopadu do března Zimní sklářské pátky, či od prosince do začátku ledna výstavu Skleněných betlémů. V září se koná již tradiční
městská slavnost Skleněné městečko, na které se setkávají skláři,
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Sklářská huť, Železný Brod

výtvarníci, historici, sběratelé i obdivovatelé sklářského umění. Během těchto dnů ožívá sklem a bohatým programem celé město.
Zkrátka sklářství na Železnobrodsku a částečně i Semilsku
a Turnovsku stále žije!
Podrobné informace o sklářství, ateliérech, firmách a akcích
spojených s tímto obdivuhodným řemeslem v Českém ráji najdete na www.regionalniprodukt.cz.

www.cesky-raj.info

The Secrets of Glass and Bijouterie
When in Český ráj (Bohemian Paradise),
you can follow the traces of the glass-making
industry. Visit the town of Železný Brod, the
centre of glass-making. Poetic and humorous
decorative table glass figurines were born
here thanks to artist Jaroslav Brychta. Larger
glass figures are completely unique products.
Their production is not an individual process
as it is for small figurines – it requires flawless
coordination between the glass-makers with
their glass port and the figure maker with their
burners. Another phenomenon from Železný
Brod is molten glass sculptures (glass melted in
a mould), which were first produced by artists
Jaroslava Brychtová and Stanislav Libenský.
Železný Brod also has the oldest glass-making
school (1920).
To learn about the more than 200-year-old
glass-making tradition, you can take the “Glass
in Železný Brod” trail. The Municipal Museum
in Železný Brod houses, among other things,
a gallery of pieces by artistic glass-makers
Stanislav Libenský and Jaroslava Brychtová. Glass
exhibitions are held during the summer in the
High School of Applied Arts for Glass-Making.
Sklářská huť, Železný Brod

Slavnost Skleněné městečko, Železný Brod

Products displayed in stores and companies
in Železný Brod draw many tourists. You can
try the manufacture of glass jewels in creative
workshops such as in Lampglas (Monday to
Friday). Workshops with glass-manufacturing
can also be seen in other companies in Železný
Brod, Turnov and Semily and tours are available
subject to previous arrangements.
Tourist events focused on the glass-making
industry are held in the region all year round.
Anybody interested in this art can visit the Winter
Glass-Makers’ Fridays between November and
March and the exposition of glass nativity scenes
from December to the beginning of January. The
traditional municipal “Glass Town” festival is
held every September. The entire town lives in
harmony with glass and its rich cultural tradition.
In short, the glass-making industry is still alive
in the Železný Brod area, and as well as the
surroundings of Semily and Turnov to a lesser
degree!
For more information on glass-making and
events associated with this remarkable craft, go
to www.regionalniprodukt.cz.

Geheimnisse des Glases und der Bijouterie
Im Český ráj (Böhmischen Paradies) können
Sie sich auf die Spuren der Glasherstellung begeben. Kommen Sie in die Stadt Železný Brod,
welche ein Zentrum der Glasherstellung ist. Hier
entstanden, dank des Künstlers Jaroslav Brychta, die berühmten poetischen und humorvoll
dekorativen Glasfigurinen. Größere Glasfigurinen aus Hüttenglas sind völlig einzigartige
Produkte. Ihre Herstellung ist zwar nicht mehr
völlig individuell wie bei den Tischfigurinen,
sie erfordert jedoch ein perfektes Zusammenspiel des Glasmachers an der Glaspfanne und
des Figurengestalters am Brenner. Ein weiteres
Phänomen der Glasherstellung in Železný Brod
sind Glasplastiken (das Glas wird in der Form
geschmolzen), an deren Wiege die Künstler Jaroslava Brychtová und Stanislav Libenský standen. In Železný Brod befindet sich die älteste
Glasfachschule in Tschechien (1920).
Zum Kennenlernen der mehr als hundertjährigen Tradition der Glasherstellung kann man
sich über den vorbereiteten Rundgang „Auf den
Spuren des Glases in Železný Brod“ begeben. Im
Städtischen Museum in Železný Brod ist u. A. die
Galerie der Werke der Glaskünstler Stanislav Libenský und Jaroslava Brychtová untergebracht.
In der Kuntgewerbemittelschule für Glaswesen
finden während der Ferien Glasausstellungen
statt. Vorführungen der Glasherstellung in den

Geschäften und Betrieben in Železný Brod gehören zu den beliebten Touristenzielen. Die Herstellung von Glasschmuck kann man über das
ganze Jahr über in den Künstlerwerkstätten, z.
B. der Firma „Lampglas“ (Montag-Freitag) selbst
ausprobieren. Werkstätten mit Beispielen der
Glasherstellung finden Sie auch in weiteren Firmen in Železný Brod, Turnov sowie Semily und
man kann sie nach vorheriger Absprache auch
besichtigen.
Veranstaltungen für Touristen über das Glashandwerk finden in der Region Železný Brod
das ganze Jahr über statt. Jene, die sich für diese
Kunst interessieren, können vom November bis
März die „Winterfreitage des Glashandwerks“
oder von Dezember bis Anfang Januar die Ausstellung von Glaskrippen besuchen. Im September findet das bereits traditionelle Stadtfest
„Gläsernes Städtchen“ statt. Während dieser
Tage erstrahlt die ganze Stadt in Glas und es werden zahlreiche Veranstaltungen angeboten.
Kurzum, das Glashandwerk in der Region Železný Brod und teilweise auch in den Regionen Semily und Turnov ist weiterhin lebendig!
Ausführliche Informationen über das Glashandwerk und mit der mit diesem bewundernswerten Handwerk verbundenen Veranstaltungen im Böhmischen Paradies finden Sie unter
www.regionalniprodukt.cz.

Za tajemnicami szkła i biżuterii
Výroba vinutých perel, Železný Brod

Slavnost Skleněné městečko, Železný Brod

W Českém ráji (Czeskim Raju) możesz również
wyruszyć po śladach szklarzy. Odwiedź Železný
Brod (Żelazny Brod), który jest centrum produkcji szklarskiej. Tu właśnie, za zasługą plastyka
Jaroslava Brychty, powstały słynne poetyczne
i humorne, dekoracyjne stołowe figurki szklane.
Większe szklane figurki hutnicze są zupełnymi
okazami. Ich produkcja już nie jest całkiem indywidualna, jak u figurek stołowych, wymaga
bowiem doskonałą współpracę szklarza i donicy
szklarskiej i następnie współpracę artysty szklarza i palnika. Następnym żelaznobrodzkim fenomenem jest płaskorzeźba z topionego szkła
(szkło topione w formie), u jej narodzin stali artyści plastycy Jaroslava Brychtova i Stanislav Libensky. W Żelaznym Brodzie znajduje się najstarsze
czeskie Technikum Szklarskie (1920).
W celu zapoznania się z ponad stuletnią
tradycją przemysłu szklarskiego, można wyruszyć po przygotowanym szlaku okrężnym
„Za szkłem w Żelaznym Brodzie“. W Muzeum
Miejskim w Żelaznym Brodzie, znajduje się
między innymi galeria sztuki artystów plastyków - szklarzy Stanislava Libenskeho i Jaroslavy
Brychtove. W czasie wakacji letnich odbywają
się w Technikum szklarskim wystawy szkła.
Pokazy produkcji w żelaznobrodzkich sklepach

i firmach, należą do wyszukiwanych atrakcji
turystycznych. W warsztatach kreatywnych
można sobie wypróbować własnoręczne wyrabianie szklanej biżuterii, na przykład w firmie
Lamglas (poniedziałek – piątek). Warsztaty,
razem z pokazami produkcji wyrobów szklarskich, można odnaleźć również w pozostałych
firmach w Żelaznym Brodzie, Turnowie i w Semilach i można je, po uprzednim wzajemnym
uzgodnieniu, zwiedzić.
Imprezy turystyczne zamierzone na rzemiosło
szklarskie, odbywają się w regionie Żelaznego
Brodu przez cały rok. Osoby, które są zainteresowane sztuką, mogą od listopada do marca zwiedzić Zimowe piątki szklarskie, albo od grudnia
do początku stycznia wystawę Szklanych szopek. We wrześniu odbywa się tradycyjny festiwal
Szklane miasteczko. Przez te dni całe miasto żyje
szkłem i bogatym programem towarzyszącym.
Krótko mówiąc, rzemiosło szklarskie w rejonie
Żelaznego Brodu i częściowo również i w rejonie
Semil i Turnowa, stale żyje.
Konkretne informacje o rzemiośle szklarskim
i imprezach, związanych z tym godnym uwagi rzemiosłem w Czeskim Raju, można znaleźć
na www.regionalniprodukt.cz.

Za dalšími tradičními
řemesly a výrobky
K tradičním oborům v regionu patří i ovocnářství. Ovocné
stromy nám přinášejí nejen sladké plody, ale podílí se i na utváření vzhledu krajiny již od středověku. V Českém ráji se rozloha
sadů stále zvětšovala – na jižních svazích Kozákova, nad říční nivou Jizery, kolem Mužského, okolo Jičína a později i kolem
Dolního Bousova. Řada pěstitelů získává pro produkty ocenění
nejvyšší kvality – značku BIO, a svou nabídku stále rozšiřuje.
Dobré podmínky pro pěstování jablek má např. Pěnčínsko, kde se
každoročně koná prestižní výstava SVÁTEK JABLKA, na níž představuje svou produkci řada velkých pěstitelů. Některé úspěšné
odrůdy (Šampion, Rubín aj.) byly vyšlechtěny právě v této oblasti.
Díky dobře vybaveným skladům je tu nabídka kvalitních jablek
po celý rok. Uprostřed ovocných sadů v Lažanech působí od r.
1965 moštovna, kde při zpracování ovoce využívají více než čtyřicetileté zkušenosti. Nápoje vyrábějí přírodní cestou bez použití
konzervačních látek nebo chemických přísad. Mošty a široký sortiment certifikovaného ovoce a zeleniny nabízí také Jan Verich,
který před několika lety na svazích Kozákova založil ovocný sad.
Techniku pletení z orobince do okolí Mnichova Hradiště přinesli mniši ze severní Itálie na konci 17. stol. Před desetiletími se

Ovocné sady pod Kozákovem

tu výrobou pantoflí, klobouků, ošatek a misek živily stovky lidí.
Přestože je orobinec celkem běžnou rostlinou zdobící břehy našich rybníků, není jednoduché upravit ho do podoby potřebné
k pletení – v zimě se sklízí, přes jaro a léto se čistí a suší. V posledních desetiletích tato výroba téměř vymizela. Tradiční výrobu
uchovává I. Dandová, která získala celostátní ocenění „Nositel
tradice“. Své umění předvádí i na různých řemeslných trzích v regionu. Výrobky jsou k dostání i přímo v její dílně, kde je možno
sledovat (po telefonické domluvě) ukázky pletení z orobince.
Jedním z nejúspěšnějších oborů v regionu je pivovarnictví. Tři
pivovary jsou nositeli značky Regionální produkt Český ráj. Pivovar Svijany je jedním z nejstarších v Čechách (první zpráva z r.
1564). Pivo není chemicky ošetřeno ani pasterováno. Je zde možná prohlídka s ochutnávkou (min. 10 osob).

Bio ovoce a zelenina

Pletení z orobince, Mnichovo Hradiště

Jablka z Českého ráje

Podle tradičních receptur úspěšně produkuje pivo i Pivovar Rohozec. Rozběhla se rekonstrukce výrobních prostor, dojde i k opravě historické budovy a v areálu vzniká prostor pro návštěvy.
Do skupiny malých nezávislých pivovarů patří i Pivovar Nová
Paka,
který
produkuje
8
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Kozákov

druhů piv. Je možné objednat exkurzi (min. 10 osob).
Čtvrtým významným pivovarem v regionu je Pivovar Klášter. Dostal své jméno podle kláštera řádu Cisterciáků, který byl
založen ve druhé polovině 12. stol. Cílem nynějších majitelů je
vaření piva z kvalitních surovin a tradiční technologií. Je možná
prohlídka s ochutnávkou (min. 10 osob).

www.cesky-raj.info

Other Traditional Crafts and Products
Traditional regional industries include fruit-growing. Fruit trees not
only bring sweet fruit, but also have shaped the landscape since the
Middle Ages. In Český ráj (Bohemian Paradise), the area taken up by
orchards has been increasing with more growers being awarded the
highest quality label, BIO, and expanding their selection. Good conditions
for growing apples can be found in the Pěnčín area. Some successful
varieties (Šampion, Rubín, etc.) were cultivated in this area. A juice facility
has existed in the middle of the Lažany orchard since 1965, where they
tap into their forty years’ experience with fruit processing. Juices here are
made naturally, without any preservatives or chemical additives.
Reed weaving was brought to the Mnichovo Hradiště area by monks
from Northern Italy at the end of the 17th century. Many years ago,
hundreds of people used to make their living by making slippers, hats,
baskets and bowls. In recent years, this trade has almost disappeared.
Traditional reed weaving is still practiced by I. Dandová, who was
awarded the national Tradition Bearer prize. She demonstrates her skill
at craft markets around the region. Products can also be bought directly
in her workshop where you can watch (subject to previous telephone
arrangements) a demonstration of reed weaving.
One of the most successful industries in the region is beer brewing. Three
breweries have been awarded the Regional Product of Bohemia Paradise
label. The Svijany Brewery is one of the oldest breweries in Bohemia (since
1564). Their beer is not chemically treated or pasteurized. A brewery tour
with beer tasting is possible (for a minimum of 10 people).

Za innymi tradycyjnymi rzemiosłami i wyrobami
Do tradycyjnych działalności regionu należy sadownictwo. Drzewa owocowe przynoszą
nie tylko słodkie owoce, ale biorą również, już od czasów średniowiecza, udział w tworzeniu
wyglądu całego krajobrazu. Powierzchnia sadów w Českém ráji (Czeskim Raju) się przez cały
czas rozrastała – plantatorzy otrzymują nagrody– znak BIO, za uzyskanie najwyższej jakości
produktów, i swoją ofertę przez cały czas poszerzają. Dobre warunki do uprawy jabłek ma
na przykład region w okolicy Pěnčína (Pienczyna). Niektóre z udanych odmian (Champion,
Rubin itd.) zostały uszlachetnione właśnie w tym rejonie. Pomiędzy sadami owocowymi w
Lažanech (Lażanach) funkcjonuje od 1965 roku tłocznia soków owocowych, w której podczas
przerabiania owoców korzysta się z ponad 40-letniego doświadczenia. Napoje produkowane są w naturalny sposób, to znaczy bez użycia konserwantów albo dodatkowych substancji
chemicznych.
Technikę plecenia z pałki wodnej przynieśli pod koniec 17 wieku do okolic Mnichova Hradiště (Mnichowego Grodziska), zakonnicy z północnych Włoch. Dziesiątki lat temu w tym rejonie, dzięki produkcji kapci, kapeluszy, koszyczków i misek, zapewniały sobie setki ludzi środki do życia. W ostatnich dziesięcioleciach produkcja ta prawie całkowicie znikła. Tradycyjną
produkcję podtrzymuje już tylko pani I. Dandova, która otrzymała odznaczenie państwowe
„Nosiciel tradycji”. Swoją sztukę prezentuje również podczas regionalnych targów rzemieślniczych. Wyroby można nabyć bezpośrednio w jej warsztacie, gdzie również (po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym) można obserwować pokazy sztuki plecenia z pałki wodnej.
Jedną z najbardziej udanych działalności w regionie jest browarnictwo. Trzy browary są
nosicielami znaku Produkt Regionalny Czeski Raj. Browar Swijany jest jednym z najstarszych
w Czechach (z 1564 roku). Piwo nie zawiera chemicznych konserwantów i jest niepasteryzowane. Browar można zwiedzić, i to razem z degustacją piwa (minimalnie 10 osobowa grupa).

Traditional recipes are also used in the Rohozec Brewery. The production
plant is being restored and a visitors’ centre is being built.

Na podstawie tradycyjnych przepisów, produkuje piwo również Browar Rohozec. W tym
browarze została zrealizowana rekonstrukcja pomieszczeń produkcyjnych i powstaje tu obszar dla zwiedzających.

The Nová Paka Brewery is another of the small independent breweries.
A tour can be organized for a minimum of 10 people.

Do grupy małych, niezależnych browarów, należy również Browar Nowa Paka. Browar
można zwiedzić, i to razem z degustacją piwa (minimalnie 10 osobowa grupa).

The fourth important brewery is Klášter. A tour with beer tasting is
possible for a minimum of 10 people.

Czwartym, ze znaczących browarów w regionie, to Browar Klasztor. Browar można zwiedzić, i to razem z degustacją piwa (minimalnie 10 osobowa grupa).

Pivovar Nová Paka

Staročeské trhy, Turnov

Pivovar Nová Paka

Pivo z Českého ráje

Auf den Spuren des weiteren traditionellen Handwerks und Erzeugnissen
Zu den traditionsreichen Bereichen in der Region gehört der Obstanbau. Obstbäume bringen uns nicht nur süße Früchte, sie gestalten die Landschaft bereits seit dem
Mittelalter mit. Im Český ráj (Böhmischen Paradies) nahm die Fläche der Obstgärten
stetig zu – die Züchter erhalten die höchsten Auszeichnungen – die Marke BIO und
sie erweitern weiter ihr Angebot.
Über gute Bedingungen für den Anbau von Äpfeln verfügt z. B. die Region Pěnčín.
Einige erfolgreiche Sorten (Šampion, Rubín u.A.) wurden in dieser Region gezüchtet
und veredelt. Inmitten der Obstgärten in der Ortschaft Lažany ist seit dem Jahr 1965
eine Mostkelterei in Betrieb, in der bei der Verarbeitung des Obstes eine mehr als vierzigjährige Tradition genutzt wird. Die Säfte werden ganz natürlich, ohne Verwendung von Konservierungsmitteln oder chemische Zusätze hergestellt.
Die Technik des Schilfrohrflechtens brachten italienische Mönche aus Norditalien am Ende des 17. Jahrhunderts in die Region Mnichovo Hradiště. Vor Jahrzehnten lebten hier Hunderte von Menschen von der Herstellung von Pantoffeln, Hüten,
Brotkörben und Schüsseln. In den letzten Jahrzehnten ist dieses Handwerk nahezu
verschwunden. Die traditionelle Herstellung bewahrt I. Dandová, welche die staatli-

che Auszeichnung „Träger der Tradition“ erhielt. Ihre Kunst führt sie auch anlässlich
von Handwerksmärkten in der Region vor. Die Erzeugnisse sind auch direkt in ihrer
Werkstatt erhältlich, in der man (nach telefonischer Absprache) auch Beispiele des
Schilfrohrflechtens verfolgen kann.
Einer der erfolgreichsten Zweige in der Region ist das Brauwesen. Drei Brauereien sind Träger der Marke „Regionales Produkt Böhmisches Paradies“. Die Brauerei in
Svijany gehört zu den ältesten in Böhmen (seit 1564). Das Bier wird weder chemisch
behandelt noch pasteurisiert. Eine Besichtigung mit Verkostung ist möglich (min. 10
Personen).
Nach traditionellen Rezepturen produziert das Brauhaus Rozhozec sein Bier. Es
wurde mit der Renovierung der Produktionsstätten begonnen und auf dem Gelände
entsteht ein Raum für Besucher.
Zur Gruppe der kleinen unabhängigen Brauereien gehört auch die Brauerei Nová
Paka. Es ist möglich, eine Besichtigung zu vereinbaren (min. 10 Personen).
Die vierte bedeutende Brauerei in der Region ist das Brauhaus Klášter. Eine Besichtigung mit Verkostung ist möglich (min. 10 Personen).

