Střehomský mlýn

Relaxuj ak tivně...
V moderním životě je stále častěji třeba dopřát organizmu
odpočinek od tělesného a duševního napětí. Relaxovat můžeme
buď klidným, pasivním, nebo činorodým, aktivním způsobem.
Nejsnadnější relaxaci nabízí pěší turistika, při níž spojujeme
nenáročný tělesný pohyb s pobytem v prostředí, které nám přináší i psychické osvěžení. Díky nepřeberné zásobě přírodních
krás i poutavých památek a zásluhou husté a spolehlivé sítě značených cest je pěší turistika v Českém ráji velice atraktivní.
Cykloturistika vyžaduje trochu vyšší tělesnou námahu, zato
však nabízí poznávání podstatně širší oblasti. I pro turistiku na kolech jsou v regionu dobré podmínky – dokonalá síť značených cyklotras a dostatečné možnosti veřejné přepravy jízdních kol.
K dalším formám relaxace, při kterých

nám pohyb přináší rychlé uvolnění organizmu, patří koupání
a vodní sporty. Kompletní vybavení poskytují koupaliště s krytými či otevřenými bazény. Koupání v přírodě může za cenu nižšího
komfortu nabídnout navíc příjemné prostředí, které odpočinek
ještě umocní. V přírodě si lze užít i vodních sportů. A to už jsme
blízko k relaxaci provozováním adrenalinových sportů, pro jejichž provozování je v Českém ráji také pestrá nabídka.
Stejně bohatá je paleta, kterou nabízí oblast jezdectví. Dětské
projížďky na ponících, rodinné jízdy kočárem, jezdecký výcvik či
parkurové závody a spousta dalších zajímavých akcí – to vše lze
v Českém ráji prožít na farmách či jízdárnách.
V regionu najdete kvalitní zázemí i pro méně náročné sporty. A pokud si chcete odpočinout po aktivním pohybu, čeká tu
na vás řada možností k relaxaci a oddechu
při zdravém životním stylu.

www.cesky-raj.info

Golf

Koupaliště

Golf / Golf / Golf

Swimming pool / Schwimmbad /
Baseny otwarte i kąpieliska

Koně

Krytý bazén

Horses / Pferde / Konie

Indoor pool / Hallenbad / Basen kryty

Střelba

Swimming in nature /
Baden in der Natur / Naturalne kąpanie

Půjčovna koloběžek

Přírodní koupání

Shooting / Schießplatz / Strzelanie
Scooter rental / Verleih Tretroller /
Wypożyczalnia hulajnóg

Vodní sporty

Water sports / Wassersport /
Sporty wodne

Motoristické sporty

Motor sports / Motorsport /
Sporty motorowe

Potápěčské centrum

Scuba diving centre / Tauchsport /
Centrum nurkowania

Cyklisté vítáni

Bicycles welcome /
Radfahrer willkommen /
Rowerzyści witani

Letectví, paragliding

Aviation, paragliding /
Flüge, Paragliding /
Lotnictwo, paralotnictwo

Linky turistických autobusů

Tourist bus lines / Linien Touristenbusse /
Połączenia autobusów turystycznych

Lanové a lezecké centrum
Rope and climbing centre /
Seil- und Kletterzentrum /
Centrum linowe i wspinaczki

Zlatá stezka Českého ráje

The Golden Path of Bohemian Paradise
Goldener Pfad des Böhmischen Paradieses
Złoty szlak Czeskiego Raju

Greenway Jizera

Jizera Greenway / Greenway Jizera /
Greenway Izera

Active Relaxation ...
In modern life, taking a rest from both
physical and mental stress is needed more and
more. Relaxation can be either peaceful and
passive or active.
Simple relaxation can be enjoyed while
hiking, where less strenuous physical activity
is combined with being in an environment
that refreshes our minds. Thanks to an infinite
selection of natural wonders and fascinating
sites and a dense and reliable network of
marked trails, hiking is a popular activity in the
Czech Republic.
Cycling requires a little more effort, but a
larger area can be covered on bicycle. The region
also offers excellent opportunities for cycling –
a high-quality network of marked cycling trails
and many ways to transport bicycles by public
transportation.
Other forms of relaxation include swimming
and engaging in water sports. Both indoor
and outdoor public swimming pools provide all
required amenities. Swimming in nature may
be less comfortable, but the environment is
definitely more enjoyable. You can also engage
in other water sports or you can try relaxing
through adrenalin sports of which Český ráj
(Bohemian Paradise) offers a wide variety.
Horseback riding also offers a wide selection
of activities such as children’s pony rides, family
rides in carriages, horseback riding classes and
showjumping races, as well as other interesting
events – all of these are offered by farms and
riding centres in Bohemian Paradise.
The region also provides facilities for less
demanding sports. And if you want to rest after
being active, there are countless options where
you can go to relax and rest.

Aktive Erholung ...

Aktywny relaks ...

Im modernen Leben ist es immer häufiger notwendig, dem
Körper eine Erholung der körperlichen und geistigen Anspannung zu gönnen. Wir können uns entweder auf eine ruhige,
passive oder eine mannigfaltige, aktive Art und Weise erholen.

W współczesnym życiu należy coraz częściej
pozwolić swojemu organizmowi na odpoczynek
od cielesnego i psychicznego napięcia. Relaksować
się możemy albo spokojnym, pasywnym albo konstruktywnym, aktywnym sposobem.

Eine einfache Erholung bietet das Wandern, bei der wir
eine wenig anspruchsvolle Bewegung mit dem Aufenthalt
im Freien verbinden, die uns auch psychisch erfrischt. Dank
der zahllosen Naturschönheiten und fesselnder Denkmäler
sowie des dichten und zuverlässigen Netzes markierter Wanderwege ist das Wandern im Český ráj (Böhmischen Paradies) überaus attraktiv.

Turystyka piesza zapewnia prosty relaks, podczas
którego łączymy skromny ruch z ruchem w środowisku, które nam przynosi również psychiczne odświeżenie. Dzięki niewyczerpalnym zasobom piękna przyrody, jak również i atrakcyjnych zabytków i dzięki
gęstej i niezawodnej sieci oznakowanych szlaków
turystycznych, jest turystyka piesza w Českém ráji
(Czeskim Raju) bardzo atrakcyjna.

Fahrradtouren erfordern etwas mehr Anstrengung, sie bieten jedoch das Erkunden einer breiteren Umgebung. Auch hierfür gibt es in der Region gute Bedingungen, ein gutes Netz
markierter Fahrradwege und ausreichend Möglichkeiten für
die Fahrradmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Zu Erholungsarten, bei denen Bewegung eine Erholung
des Organismus erreicht wird, gehören das Baden und Wassersportarten. Hallenbäder oder Schwimmbecken im Freien
bieten eine komplette Ausstattung. Das Baden in der freien
Natur kann für den Preis eines niedrigen Komforts doch eine
sehr angenehme Umgebung bieten. In der Natur kann man
ebenfalls Wassersportarten betreiben – und dies ist schon
nahe der Erholung durch das Betreiben von adrenalinfördernden Sportarten, für die im Böhmischen Paradies ebenfalls
ein buntes Angebot bereitsteht.

Turystyka rowerowa wymaga odrobinę wysiłku,
w zamiast za to wszak, zapewnia poznawanie szerszej okolicy. Również dla niej istnieją dobre warunki – dobra sieć oznakowanych szlaków rowerowych
i dostateczna ilość publicznego przewozu rowerów.
Do form relaksu, kiedy ruch organizmowi przynosi
odprężenie, należy kąpanie i sporty wodne. Kąpieliska z krytymi i otwartymi basenami zapewniają
kompleksowe wyposażenie. Kąpanie w przyrodzie
może za cenę mniejszego komfortu zapewnić oprócz
tego miłe środowisko. W przyrodzie można cieszyć
się również ze sportów wodnych – i to już blisko
do relaksu poprzez sporty ekstremalne, do których
uprawniania istnieje w Czeskim Raju bogata oferta.

Das Reiten bietet ebenfalls eine breite Palette. Ponyreiten
für Kinder, Familienausfahrten mit der Kutsche, Reitkurse
oder Parcoursrennen sowie weitere interessante Veranstaltungen – dies alles kann man im Böhmischen Paradies erleben, sowohl auf Bauernhöfen als auch auf Reitbahnen.

Również jeździectwo zapewnia bogatą gamę
ofert. Przejażdżki dla dzieci na kucykach, rodzinne
przejażdżki bryczką, szkolenie ze sztuki jeździectwa
albo konkursy w skokach przez przeszkody i inne
interesujące imprezy – to wszystko można przeżyć
w Czeskim Raju na fermach albo w ujeżdżalniach.

In der Region finden Sie ein Umfeld auch für weniger
anspruchsvolle Sportarten. Und sofern Sie sich nach aktiver
körperlicher Aktivität ausruhen wollen, erwarten Sie zahlreiche Möglichkeiten zur Erholung und zum Entspannen in
einer Umgebung für einen gesunden Lebensstil.

W regionie można znaleźć zaplecze również dla
mniej wysilających sportów. I jeżeli po wysilającym
sporcie chcecie sobie odpocząć, można skorzystać
z przygotowanych możliwości relaksu i oddechu
w zdrowym stylu życia.

Pěší turistika
Pěší turistika je nejsnazším spojením aktivního pohybu s pobytem v přírodě. Český ráj vám k tomu poskytuje celou řadu
zajímavých cílů i tras.
Orientaci v pěší turistice usnadňuje český systém turistického
značení, který nemá ve světě obdoby. K tomu je třeba vyzdvihnout i výjimečnou „průchodnost“ naší krajiny, zejména většiny
lesů, do kterých je vstup garantován zákonem. Turistické značení se začalo rozvíjet se vznikem Klubu českých turistů v závěru 19. stol. a od té doby se principiálně nezměnilo. Tzv. pásová
značka je tvořena jedním barevným pásem mezi dvěma bílými.
V základní síti turistických značených cest jsou užívány čtyři
barvy: červená, modrá, zelená a žlutá. Viz obr. č. 1. Prvky turistického značení KČT jsou chráněny na území všech států EU.
Značené turistické trasy jsou zakresleny v turistických mapách.

1. Ukázky pásového značení
Examples of striped trail marks / Beispiele der Streifenmarkierung / Wzory oznakowania paskowego

Pěší turista není jediným oprávněným uživatelem pěší turistické trasy. Jde o veřejné cesty, někdy dokonce o komunikace, umožňující pohyb motorových vozidel. Proto je třeba se
na všech společných komunikacích vzájemně respektovat.

Věžický rybník

Synonymem pěší turistiky v regionu je Zlatá stezka Českého
ráje, spojující již dlouhá desetiletí nejkrásnější místa regionu.
V délce více než 100 km se vine krajinou od Mladé Boleslavi
do Jičína, překonává údolí, skalní města, vrchy, potoky a borovicové lesy. Lemují ji středověké hrady, zámky a její součástí jsou
i rozhledny a také skvosty lidové i městské architektury. S ohledem na dostatečnou síť komunikací i veřejné dopravy lze absolvovat i pouze její libovolnou část. Významný je i projekt Greenway Jizera, jehož cílem je vytvoření bezpečného a atraktivního
koridoru podél řeky, kterým lze již dnes projít či projet na kole.
Další významné turistické stezky – Riegrova, Palackého, Kamenického – leží na Semilsku a patří ke koridoru Greenway Jizera.

Besedické skály

Hruboskalské skalní město

Klokočské skály

Na adrese www.cesky-raj.info (Sport a relaxace/Tipy na výlety)
jsou desítky tipů na pěší výlety, sestavených převážně do okruhů a pokrývajících celý region. I když pro svůj výlet zvolíte trasu,
která není okružní, můžete pro návrat do výchozího místa využít veřejnou dopravu. V letní sezoně vyjíždějí Turistické autobusy, které propojují v několika linkách region a umožňují i přepravu jízdních kol
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Drábské světničky

Kozákov

a kočárků, viz www.cesky-raj.info (Turistický region/Letní turistické autobusy). Pokud pro pěší turistiku rádi vyhledáváte společnost, můžete se zúčastnit některého z turistických pochodů
Českým rájem. Každoročně je jich pořádána celá řada, např. Pochod Českým rájem – putování za Rumcajsem (z Jičína), Pochod
Krajem českých sklářů (z Alšovic), Mladoboleslavská padesátka
nebo Líšenské pochody Českým rájem (z Líšného).

www.cesky-raj.info

Hiking
Hiking is the easiest way to combine physical
activity and staying outdoors. Český ráj
(Bohemian Paradise) provides a wide selection
of hiking opportunities.
The Czech system of marked hiking trails is
easy to follow and is unique in the world. We
should also point out that the Czech landscape
is exceptionally accessible and generally easy to
hike in – this is especially true in most forests,
where access is guaranteed by law. Marked
trails began to be developed in the late 19th
century and since then they have, in principle,
remained the same. The trails are marked by
one coloured stripe outlined with two white
stripes. The basic network of marked trails uses
four colours: red, blue, green and yellow. See
figure 1. Trail marks are provided by the Czech
Tourist Club and are protected in all EU states.
Marked trails are also indicated on tourist
maps.

Běliště, Železný Brod

Hikers are not the only authorised users of
trails. Some of the trails are public roads with
motor traffic and therefore, it is necessary to
respect traffic regulations.

The synonym of hiking in the region is the
Zlatá stezka Českého ráje (The Golden Path
of Bohemian Paradise), which has connected
the region’s most beautiful places for several
long decades. It is lined with medieval castles
and chateaux, it passes through view points
and takes you to gems of both folk and urban
architecture. You can choose any part of the path
for your hike. Another major project is the Jizera
Greenway, whose purpose is to develop a safe
and attractive corridor along the Jizera River,
which has now opened for hiking and cycling.
Other major hiking trails – Riegrova, Palackého
and Kamenického – can be found in the Semily
area and are part of the Jizera Greenway.
For more hiking trip suggestions, go to www.
cesky-raj.info (Activity Tourism/Tips for Trips);
suggested trips are designed as loops and cover
the entire region. If you choose a route that is
not a loop, you can use public transportation
for your return. During the summer season, you
can also take several lines of Tourist Buses that
also allow the transportation of bicycles and
baby carriages; see www.cesky-raj.info (Tourist
Region /Summer Tourist Buses).

Wanderungen
Wandern ist die einfachste Verbindung von
aktiver Bewegung mit einem Aufenthalt in der
Natur. Der Český ráj (Böhmische Paradies) bietet
Ihnen dazu eine ganze Reihe von Möglichkeiten.
Die Orientierung vereinfacht das tschechische
System der Markierung von Wanderwegen, das
einzigartig ist. Es muss aber auch die außergewöhnliche „Durchlässigkeit“ unserer Landschaft hervorgehoben werden, insbesondere
der Wälder, zu denen der Zutritt durch Gesetze
garantiert wird. Die Kennzeichnung von Wanderwegen begann sich bereits Ende des 19. Jahrhunderts zu entfalten und seit jener Zeit hat sie
sich prinzipiell nicht geändert. Die sog. „Streifenmarke“ besteht aus einem farbigen Streifen
zwischen zwei weißen Streifen. Im Basisnetz der
markierten Wanderwege werden vier Farben
verwendet: Rot, Blau, Grün und Gelb, siehe Abb.
Nr. 1. Die Elemente der Markierung von Wanderwegen des Klubs tschechischer Touristen sind
auf dem Gebiet aller EU-Länder geschützt. Die
markierten Wanderwege sind in den Wanderkarten eingezeichnet.

Zřícenina hradu Frýdštejn

Der Wanderer ist jedoch nicht der einzige berechtigte Nutzer des Wanderweges. Es handelt
sich um öffentliche Wege, manchmal sogar
Straßen, auf denen Kraftfahrzeuge fahren können und es notwendig ist, sich gegenseitig zu
respektieren.

Das Synonym für Wanderungen in der Region ist der Wanderweg Zlatá stezka Českého
ráje (Goldpfad des Böhmischen Paradieses), der
bereits seit Jahrzehnten die schönsten Orte der
Region miteinander verbindet. Der Wanderweg
wird von mittelalterlichen Burgen, Schlössern
gesäumt und zu ihm gehören Aussichtstürme
und Juwelen der ländlichen sowie städtischen
Architektur. Ein wichtiges Projekt ist weiter der
Greenway Jizera, dessen Ziel es ist, einen sicheren und attraktiven Korridor entlang des Flusses
Jizera zu schaffen, den man zu Fuß oder mit
dem Fahrrad durchqueren kann. Weitere bedeutende Wanderwege – der Rieger-, Palacký- und
Kamenickýpfad – befinden sich in der Region
Semily und sie gehören zum Greenway Jizera.
Unter der Adresse www.cesky-raj.info (Aktive Touristik/Tipps für Ausflüge) befinden sich
Tipps für Wanderungen, die überwiegend als
Rundwanderungen zusammengestellt sind und
die gesamte Region abdecken. Sofern Sie einen
Wanderweg aussuchen, der keine Rundwanderung ist, dann können Sie für Ihre Rückkehr
öffentliche Verkehrsmittel nutzen. In der Sommersaison fahren Touristenbusse, welche in
einigen Verbindungen die einzelnen Regionen
miteinander verbinden und die Mitnahme von
Fahrrädern und Kinderwagen ermöglichen, siehe www.cesky-raj.info (Das Tourismusgebiet/
Touristische Saisonbusse).

Turystyka piesza
Turystyka piesza należy do najłatwiejszych
połączeń aktywnego ruchu z ruchem na łonie
natury. Český ráj (Czeski Raj) do jej uprawiania
przynosi cały szereg okazji.
Orientację ułatwia czeski system oznakowania turystycznego, który jest bezprecedensowy.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, wyjątkowej „przepustowości” naszej krainy, zwłaszcza
większości lasów, do których wstęp jest zapewniony ustawowo. Oznakowanie turystyczne zaczęło rozwijać się pod koniec 19 wieku, i od tego
czasu się w zasadzie nie zmieniło. Tzw. paskowy
znak, składa się z jednego paska kolorowego, sytuowanego pomiędzy dwoma białymi paskami.
W podstawowej sieci oznakowanych szlaków
turystycznych, używane są cztery kolory: czerwony, niebieski, zielony i żółty. Patrz rysunek
nr. 1. Elementy oznakowania turystycznego
Klubu Turystów Czeskich są chronione na terenie wszystkich państw członkowskich UE.
Oznakowane szlaki turystyczne są zaznaczone
w mapach.

Loreta, Kosmonosy

Turystyka piesza nie jest jedynym upoważnionym użytkownikiem szlaku turystycznego
dla pieszych. Chodzi o drogi publiczne, niekiedy
nawet o komunikacje, pozwalające na ruch pojazdów motorowych, dla tego należy się na drogach wzajemnie respektować.

Synonimem turystyki pieszej w regionie jest
Zlatá stezka Českého ráje (Złoty Szlak Czeskiego
Raju), która już kilka dziesiątek lat łączy najpiękniejsze miejsca regionu. Otaczają go średniowieczne zamki, pałace i jej elementem są również wieże widokowe, jak i klejnoty architektury
ludowej i miejskiej. Można przejść jej dowolny
etap. Znaczący jest również projekt Greenway
Jizera, którego celem jest stworzenie bezpiecznej i atrakcyjnej trasy wzdłuż rzeki, którą już
można dzisiaj przejść na piechotę albo przejechać na rowerze. Następne, godne uwagi, szlaki
turystyczne to – szlak turystyczny Riegra, Palackiego, Kamieninskiego – rozlegają się w regionie około Semil i należą do trasy Greenway Izera.
Pod adresem www.cesky-raj.info (Sport i relaks/Propozycje wycieczek) można znaleźć oferty wycieczek dla pieszych, ułożone najczęściej
do okręgów, pokrywających cały region. Jeżeli
wybierzesz trasę, która nie należy do tras okrężnych, możesz do powrotu skorzystać z transportu publicznego. W sezonie letnim wyjeżdżają
Autobusy turystyczne, które na kilka liniach
łączą cały region i pozwalają na przewóz rowerów turystycznych i wózków, patrz www.cesky-raj.info (Region turystyczny/Letnie autobusy
turystyczne).

Cykloturistika
Výlety, které absolvujete na kole, vám na rozdíl od těch pěších umožní poznat širší okolí, ovšem za cenu menšího kontaktu
s přírodou.
I pro cykloturistiku je v Českém ráji připravena hustá síť značených tras, se dvěma druhy základního značení:
Cyklotrasy vedené převážně po silnicích III. třídy a po místních
komunikacích jsou značeny směrovými tabulkami s piktogramem kola a číslem cyklotrasy. Na křižovatkách cyklotras jsou
směrové tabule, na kterých je uveden většinou koncový bod cyklotrasy a nejbližší významnější cíl s kilometrovou vzdáleností.

1. Ukázky silničního značení
Road signing examples / Beispiele Straßenmarkierung / Wzory znaków drogowych

Cyklotrasy vedoucí převážně po lesních a polních cestách jsou
značeny pásovým značením, tvořeným třemi pásy – vnější pásy,
upozorňovací, jsou vždy žluté, vnitřní pruh může mít červenou,
modrou, zelenou nebo bílou barvu. Cyklistické pásové značky
mají dvojnásobnou plochu ve srovnání s pěšími značkami (které
mají vnější pruhy bílé).

2. Ukázky pásového značení
Striped trail mark examples / Beispiele Streifenmarkierung / Wzory znaków paskowych

V praxi se můžete setkat ještě s místními či regionálními cyklotrasami, jejichž značení je odlišné.

Jičín

Důležitou trasou pro cykloturistiku v Českém ráji je budovaná Greenway Jizera. Povede od pramene Jizery přes její soutok
s Labem až na kraj Prahy (více na www.greenway-jizera.cz). Cílem je vytvoření bezpečného a atraktivního koridoru podél řeky,
kterým bude stát zato projet na kole, projít pěšky nebo plout
na lodi. Ale již dnes se můžete po této trase vydat. V některých
úsecích je putování náročnější. Někde již funguje řada služeb.
Např. na Maloskalsku najdete bohatou nabídku pro vodní turistiku a oblíbenou novinkou se zde staly koloběžky. Můžete se
na nich např. vydat nenáročnou trasou podél Jizery nebo si užít
sjezd z okolních kopců do Malé Skály. Region Český ráj protíná
i tzv. Žitavská cyklotrasa (č. 14), vedoucí od Liberce přes Turnov
na Jičín.
Na adrese www.cesky-raj.info (Sport a relaxace/Tipy na výlety)
jsou desítky tipů na cyklovýlety, sestavené převážně do okruhů

Hrad Kost

a pokrývající z řady východisek celý region. Je dobré vědět, že
v okrajových oblastech regionu se najdou také atraktivní trasy,
téměř bez provozu i uprostřed hlavní sezony. V letní sezoně lze
využít síť tzv. Turistických autobusů, které křižují v několika linkách region a umožňují i přepravu jízdních kol. Trasy těchto linek
a jejich jízdní řády jsou na www.cesky-raj.info (Turistický region,
Letní turistické
autobusy).
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Zřícenina hradu Trosky

Ubytovací a stravovací zařízení, ale i turistické cíle, které splňují předepsaná kritéria, spojuje značka Cyklisté vítáni. V regionu existují servisní místa, která nabízejí cyklistům v nouzi
možnost zakoupení drobných náhradních dílů a provedení základních servisních úkonů. Pro cyklisty je připravena také nabídka řady půjčoven a opraven.
Pravidla bezpečnější a přátelštější cykloturistiky najdete
na www.cesky-raj.info (Sport a relaxace/ Služby pro cyklisty).

www.cesky-raj.info

Cycling Tourism
There is a dense network of marked cycling
trails in the region. Two basic types of trail
marks are used:
Cycling trails usually use 3rd class roads
and local streets and are marked with tables,
showing a bicycles pictogram and a cycling
trail number. At crossroads, signposts with
destinations and the nearest locations,
indicating distances, are used. See Fig. 1.
Cycling trails that run mostly through forests
and field roads use coloured stripes – the two
outer lines are yellow and the inner line can be
red, blue, green or white. See Fig. 2.
Turistické autobusy

An important cycling trail in Český ráj
(Bohemian Paradise) is the Jizera Greenway,
which is currently under development. It will
run from the Jizera River spring to Prague’s
suburbs (for more information, see www.
greenway-jizera.cz). The purpose is to develop
a safe corridor along the river that would be
worth seeing. You can already take a part of
this trail, which has many services available.
The Malá Skála area offers a wide selection
of water tourism opportunities and scooters

have become very popular here. The Žitavská
cyklotrasa trail (No. 14) passes through the
Bohemian Paradise region, connecting Liberec
and Jičín via Turnov.
Many suggested cycling trips can be found at
www.cesky-raj.info (Activity Tourism/Tips for
Trips); these trips are mostly designed as loops
and cover the entire region. During the summer
season, you can also take several lines of Tourist
Buses that run through different parts of
the region and also allow the transportation
of bicycles and baby carriages. Routes and
timetables are available at www.cesky-raj.info
(Tourist Region /Summer Tourist Buses).
Accommodation, eating facilities and tourist
destinations that meet prescribed criteria are
permitted to use the Cyklisté vítáni (Bicycles
Welcome) sign. There are service points in the
region where smaller parts can be bought and
minor repairs can be made. The region also has
many bicycle rental and repair shops.
Rules for safer and friendlier cycling tourism
are outlined at www.cesky-raj.info (Activity
Tourism/Cyclo-tourism).

Fahrradwanderungen
Für Fahrradwanderungen steht ein dichtes
Netz von markierten Wegen mit zwei grundlegenden Kennzeichnungsarten zur Verfügung:
Fahrradwege, welche vorwiegend auf Straßen der III. Kategorie und auf Ortstrassen führen, werden mit Tafeln mit einem Fahrrad-Piktogramm und der Nummer des Fahrradweges
gekennzeichnet. An den Kreuzungen der Fahrradwege sind Wegweiser mit dem Endpunkt
des Fahrradweges, das nächste Ziel und die
Entfernungen angegeben. Siehe Abb. 1.

Pekařova brána

Fahrradwege, die vorwiegend auf Wald- oder
Feldwegen führen, werden mit einer Streifenmarkierung gekennzeichnet, die aus drei Streifen besteht – die äußeren Streifen sind stets
gelb, der mittlere Streifen kann eine rote, blaue,
grüne oder weiße Farbe haben. Siehe Abb. 2.
Ein wichtiger Fahrradweg im Český ráj
(Böhmischen Paradies) ist der im Bau befindliche Greenway Jizera. Er wird von der Quelle des
Flusses Jizera bis an den Rand der Hauptstadt
Prag führen (www.greenway-jizera.cz). Das
Ziel ist es, einen sicheren Korridor entlang des
Flusses Jizera zu schaffen, den es sich lohnt, zu
durchqueren. Sie können sich aber bereits jetzt
auf diese Trasse begeben. An manchen Orten
funktioniert schon eine ganze Reihe von Dienstleistungen. In der Region Malá skála finden Sie
ein reiches Angebot an Wassersportarten und

Dlaskův statek, Dolánky u Turnova

Unter der Adresse www.cesky-raj.info (Aktive Touristik/Tipps für Ausflüge) befinden sich
Dutzende Tipps für Fahrradausflüge, vorwiegend als Rundfahrten, welche die gesamte
Region abdecken. In der Sommersaison kann
das Netz von Touristenbussen genutzt werden,
welche auch die Mitnahme von Fahrrädern ermöglichen. Deren Linien und Fahrpläne finden
Sie unter www.cesky-raj.info (Das Tourismusgebiet/Touristische Saisonbusse).
Unterkunfts- und Verpflegungsmöglichkeiten, wie auch touristische Ziele, welche die vorgeschriebenen Kriterien erfüllen, sind mit der
Marke Cyklisté vítáni (Radfahrer willkommen)
gekennzeichnet. In der Region gibt es Servicestellen, die es Radfahrern in Notfällen ermöglichen, kleinere Ersatzteile zu kaufen oder die
kleinere Reparaturen ausführen. Zur Verfügung
steht auch das Angebot einer ganzen Reihe von
Fahrradverleihen und Reparaturwerkstätten.
Die Regeln eines sichereren und freundschaftlichen Radwanderns finden Sie unter
www.cesky-raj.info (Sport und Erholung/
Dienste für Radfahrer).

Turystyka rowerowa
Dla turystyki rowerowej jest w regionie przygotowana gęsta sieć oznakowanych tras rowerowych, z dwoma rodzajami oznakowania:
Trasy rowerowe prowadzące przeważnie
po drogach III kategorii (drogach gminnych)
i ulicach, oznakowane są tabliczkami z piktogramem roweru i numerem trasy rowerowej.
Na skrzyżowaniach tras rowerowych umieszczone są kierunkowskazy z punktem dojazdowym
trasy rowerowej i z najbliższym celem, razem
z informacją o odległościach. Patrz Rysunek nr. 1.
Trasy rowerowe, prowadzące przeważnie
po drogach leśnych i polnych oznakowane są
znakami paskowymi, które składają się z trzech
pasków poziomych – górny i dolny pasek jest
zawsze żółty, wewnętrzny pasek może być koloru czerwonego, niebieskiego, zielonego albo
białego. Patrz Rysunek nr. 2.

Boučkův statek, Malá Skála

zu einer beliebten Neuheit wurden hier Tretroller. Die Region Český ráj (Böhmisches Paradies)
durchquert weiter auch der Zittauer-Fahrradweg Žitavská cyklotrasa (Nr. 14), der von der
Stadt Liberec über Turnov bis nach Jičín führt.

Ważną trasą dla turystyki rowerowej w Czeskim Raju jest budowana Greenway Jizera. Będzie prowadziła od źródeł rzeki aż na przedmieścia Pragi (więcej na www.greenway-jizera.cz).
Celem jest stworzenie bezpiecznego przejazdu
wzdłuż rzeki, którym warto będzie przejechać.
Ale już dzisiaj można wybrać się po tej trasie.
W niektórych miejscach działa już szereg usług.
V rejone Malá Skála ( Małej Skały) można znaleźć bogatą ofertę dla turystyki wodnej i ulu-

bioną nowością stały się tu hulajnogi. Region
Český ráj (Czeski Raj) przecina również tzw.
Žitavská cyklotrasa (Żytawska trasa rowerowa) (nr. 14), prowadząca od Liberce (Liberca),
poprzez Turnov (Turnow) na Jičín (Jicin).
Pod adresem www.cesky-raj.info (Sport i relaks/Propozycje wycieczek) znajduje się kilka
dziesiątek propozycji wycieczek rowerowych,
ułożonych przeważnie do obwodów, pokrywających cały region. W sezonie letnim można korzystać z sieci Autobusów turystycznych, które
na krzyż przemierzają region i umożliwiają
również przewóz rowerów. Ich trasy i rozkłady
jazd znajdują się na www.cesky-raj.info (Region turystyczny, Letnie autobusy turystyczne).
Lokale noclegowe i wyżywieniowe, ale również też cele turystyczne, spełniające określone
kryteria, łączy znak Cyklisté vítáni (Rowerzyści
witani). W regionie istnieją punkty serwisowe,
które w razie potrzeby pozwalają rowerzystom
na zakup drobnych części zamiennych i przeprowadzić małe naprawy. Przygotowana jest
również oferta wielu wypożyczalni rowerów
i punktów napraw.
Reguły dla bardziej bezpiecznej i przyjaznej turystyki rowerowej, można znaleźć na www.ceskyraj.info (Sport i relaks/Usługi dla rowerzystów).

Koupání
a vodní sporty
Český ráj nabízí řadu možností koupání v krytých i otevřených
bazénech a na koupalištích. Můžete si vybrat i z pestré nabídky
koupání v přírodě i možností vodního sportování.
Kryté bazény najdete v Jičíně, v Mladé Boleslavi, Turnově
a ve Veselé poblíž Mnichova Hradiště.
Otevřená koupaliště (bazény) s širokou nabídkou služeb jsou
v Jičíně, Mladé Boleslavi, Kosmonosech, Dolním Bousově, Dolní
Bukovině, na Frýdštejně, Chuchelně, Kacákově Lhotě, Kacanovech, Klášteře Hradiště nad Jizerou, Hodkovicích nad Mohelkou,
Kněžmostu, Košťálově, Lomnici nad Popelkou, Srbsku, na okraji
Železného Brodu a v Sobotce. V některých obcích jsou ke koupání často využívány požární nádrže. Zde je koupání na vlastní
nebezpečí, bez garance kvality vody.
Rybníky v Českém ráji slouží především k chovu ryb. Přesto
lze najít řadu atraktivních míst ke koupání v přírodě. Mezi možnostmi přírodního koupání uvádíme vodní plochy alespoň se
základním vybavením. Koupání je všude na vlastní nebezpečí.
Pod Prachovskými skalami jsou Jinolické rybníky. Ke koupání je
vhodný rybník Oborský a menší rybník Němeček. Na okraji obce
Lužany, poblíž Jičína, je rybník Marešák. U Branžeže slouží jako
centrum rekreace Komárovský neboli Velký rybník. Má dobrý
přístup do vody, je vhodný pro rodiny s dětmi. Je tu několik pláží

Rybník Bažantník

Řeka Jizera

a v okolí skály a lesy. V podobném prostředí leží u Kněžmostu
Drhlenský rybník s pláží. Mezi Příšovicemi a Ploukonicemi zůstaly u Jizery po dolování písku dvě vodní plochy zvané Malý a Velký
Písečák. Je zde možnost koupání, rybaření i surfování a jachtingu. V Sedmihorkách je rybník Bažantník s písčitou i travnatou
pláží, se sportovním i jiným vybavením. Volnočasový areál Bakov
nad Jizerou zahrnuje koupaliště, in-line dráhu, dětské hřiště atd.
Pokud nepotřebujete bohaté vybavení a dáváte přednost
klidnějším a méně zalidněným místům, pak je najdete na březích Jizery od Podspálova přes Malou Skálu a Dolánky až po Podlázky na okraji Mladé Boleslavi.

Řeka Jizera

Malá Skála

Skalní sruby Jizery

Kvalitu většiny koupacích vod pravidelně sledují krajské hygienické stanice a provozovatelé. Na jejich stránkách a na stránkách www.koupacivody.cz naleznete aktuální informace o kvalitě vody.
V regionu se nabízí i příležitosti k vodnímu sportování. Ke sjíždění řeky Jizery na kánoích je dostatek možností k půjčení lodí,
raftů i ostatního vodáckého vybavení, a to jak pro jednotlivce,
tak pro rodiny s dětmi i celé skupiny. Jizera se sjíždí většinou
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Koupaliště Kacanovy

z Malé Skály, za příznivého vodního stavu z Podspálova. Možné
je i uspořádání vodácké školy pod vedením odborně školených
instruktorů. Na některých rybnících (např. Jinolice, Branžež,
Bažantník) jsou k půjčení lodičky, šlapadla nebo i šlapací vodní
skútry.
Rekreační potápění i potápěčský výcvik jsou možné u Kumburského Újezdu a v Jesenném. V obou případech jde o bývalé
kamenolomy.

www.cesky-raj.info

Swimming and Water Sports
Český ráj (Bohemian Paradise) offers a wide
selection of swimming opportunities, both in indoor
and outdoor swimming pools. You can also enjoy
swimming in nature and engaging in water sports.
Indoor swimming pools can be found in Jičín, Mladá
Boleslav, Turnov and Veselá near Mnichovo Hradiště.
Outdoor swimming pools can be found in Jičín,
Mladá Boleslav, Kosmonosy, Dolní Bousov, Dolní
Bukovina, Frýdštejn, Chuchelna, Kacákova Lhota,
Kacanovy, Klášter Hradiště nad Jizerou, Hodkovice nad
Mohelkou, Kněžmost, Košťálov, Lomnice n. Pop., Srbsko,
at the end of Železný Brod and Sobotka. Reservoirs that
were built to store water for fighting fires are often
used for swimming in some villages. Swimming in
them is at your own risk and the water quality is not
monitored.

Řeka Jizera

You can also find many locations for swimming in
nature in Bohemian Paradise. The list of them is very
long and therefore, we have listed those that provide
at least basic amenities. Swimming in all of them is at
your own risk. Below Prachovské skály (rocks) you can
find Jinolické rybníky ponds. At the end of the village of
Lužany, near Jičín, is Marešák pond. Komárovský rybník

pond near Branžež is used as a recreational centre. It has
good access to water. Drhenský rybník pond is located
in a beautiful location near Kněžmost. Between the
villages of Příšovice and Ploukonice, you can find two
bodies of water called Malý and Velký Písečák where
you can swim, catch fish and go windsurfing and
sailing. Bažantník pond with both grassy and sandy
beaches is located in Sedmihorky. The free-time centre
in Bakov nad Jizerou includes a swimming pool, an inline track, a children’s playground, etc.
More modest and peaceful locations can be found
on the Jizera River banks between Podspálov and
Podlázka in the Mladá Boleslav suburbs.
There are many boat, raft and other water
equipment rental facilities if you want to canoe down
the Jizera. The Jizera is typically navigable from Malá
Skála, while under favourable conditions it is from
Podspálov. You can rent boats, pedal boats and water
scooters in some ponds (such as Jinolice, Branžež and
Bažantník).
Recreational diving and diving training is available
near Kumburský Újezd and in Jesenné.

Baden und Wassersportarten
Der Český ráj (Böhmisches Paradies) bietet eine ganze Reihe von Bademöglichkeit in Hallen- und Freibädern an. Hier besteht weiter ein Angebot zum Baden
in der freien Natur ebenso wie für Wassersportarten.
Hallenbäder finden Sie in den Städten Jičín, in Mladá
Boleslav, Turnov und Veselá bei Mnichovo Hradiště.

Koupaliště Kníže, Jičín

Freibäder (Schwimmbecken) befinden sich in den
Ortschaften Jičín, Mladá Boleslav, Kosmonosy, Dolní
Bousov, Dolní Bukovina, Frýdštejn, Chuchelna, Kacákova Lhota, Kacanovy, Klášter Hradiště nad Jizerou,
Hodkovice nad Mohelkou, Kněžmost, Košťálov, Lomnice n. Pop., Srbsko, am Stadtrand von Železný Brod
und in Sobotka. In manchen Gemeinden werden oft
die Feuerwehrteiche zum Baden genutzt. Hier ist das
Baden auf eigene Gefahr, ohne Garantie für die Wasserqualität.
Im Böhmischen Paradies kann man eine ganze Reihe
attraktiver Orte für das Baden in freier Natur finden.
Wir führen hier jene an, die über eine Mindestausstattung verfügen. Das Baden ist überall auf eigene Gefahr. Unterhalb der Felsenformation Prachovské skály
befinden sich die Weiher Jinolické rybníky. Am Rand
der Gemeinde Lužany, unweit der Stadt Jičín, befindet
sich der Weiher Marešák. Bei der Gemeinde Branžež
dient als Erholungszentrum der Weiher Komárovský
rybník. Er verfügt über einen guten Zugang zum Was-

ser. In einer schönen Umgebung liegt bei der Stadt
Kněžmost der Weiher Drhlenský rybník. Zwischen den
Ortschaften Příšovice und Ploukonice befinden sich
zwei Baggerseen, genannt Malý und Velký Písečák.
Hier besteht die Möglichkeit zum Baden, Angeln,
Surfen und Yachting. In der Ortschaft Sedmihorky befindet sich der Weiher Bažantník mit einem sandigen
und grasbewachsenen Ufer. Das Freizeitgelände in der
Stadt Bakov nad Jizerou besteht aus einem Bad, Inlinerbahn, Kinderspielplatz usw.
Sofern Sie keine umfangreiche Ausstattung benötigen und ruhigeren Orten den Vorzug geben, dann finden Sie diese an den Ufern des Flusses Jizera entlang
der Wegstrecke von der Ortschaft Podspálov bis nach
Podlázka am Rande der Stadt Mladá Boleslav.
Für das Befahren des Flusses Jizera (Iser) bestehen
ausreichend Möglichkeiten für den Ausleih von Booten, Raftingbooten und sonstiger Ausrüstung für
Wassersport. Der Fluss Jizera wir zumeist von der Ortschaft Malá Skála befahren, bei günstigem Wasserstand bereits aber der Ortschaft Podspálov. An einigen
Weihern (z. B. Jinolice, Branžež, Bažantník) kann man
Boote, Tretboote oder Tretwasserscooter ausleihen.
Sporttauchen und Tauchlehrgänge sind in den Orten Kumburský Újezd und in Jesenné möglich.

Kąpanie i sporty wodne

Jinolické rybníky

Český ráj (Czeski Raj) proponuje szereg możliwości
kąpania w krytych albo odkrytych basenach i na kąpieliskach. Istnieje tu również propozycja do kąpania
na łonie natury jak również do uprawiania sportów
wodnych.
Kryte baseny można znaleźć w Jičíně (Jicinie), w
Mladé Boleslavi (Młodej Bolesławi), Turnově (Turnowie) i w Veselé u Mnichova Hradiště (Wesołej koło
Mnichowego Grodziska).
Otwarte kąpieliska (baseny) znajdują się w Jičíně, w
Mladé Boleslavi, Kosmonosech (Kosmonosach), Dolním
Bousově (Bousowie Dolnym), Dolní Bukovině (Bukowinie Dolnej), na Frýdštejně (Frydsztajnie), w Chuchelně
(Chuchelnej), w Kacákově Lhotě (Kacakowej Ligocie),
w Kacanovech (Kacanowach), w Klášteře Hradiště nad
Jizerou (Klasztorze Grodzisko nad Izerą), w Hodkovicích nad Mohelkou (Hodkowicach nad Mogielką), w
Kněžmostu (Kniażmoście), w Košťálově (Koszczałowej),
w Lomnici n. Pop. (Łomnicy na Popełką), w Srbsku (Serbsku), na przedmieściach Železného Brodu (Żelaznego
Brodu) i w Sobotce (Sobótce). W niektórych miejscowościach są do kąpania wykorzystywane zbiorniki
retencyjne. W nich można kąpać się na własne niebezpieczeństwo, bez gwarancji jakości wody.

Koupaliště Mladá Boleslav

W Czeskim Raju można znaleść szereg atrakcyjnych
miejsc do kąpieli w przyrodzie. Z nich wymieniamy
miejsca, które wyposażone są, chociaż w podstawowy sposób. Kąpanie jest wszędzie na własne niebezpieczeństwo. Pod Prachovskými skalami (Skałami
Prachowskimi) znajdują się Jinolické rybníky (Stawy
Inolickie). Na obrzeżach miejscowości Lužany (Łużany), niedaleko Jičína, znajduje się staw Marešák

(Mareszak). W okolicach Branžeže (Branżeża), służy
za centrum rekreacyjne Komárovský rybník (Staw
Komarowski). Posiada dobry dostęp do wody. W
pięknym środowisku leży koło Kněžmostu Drhlenský
rybník (Kniażmościa, Drhleński Staw). Pomiędzy Příšovicemi (Przyszowicami) i Ploukonicemi (Płąkonicami),
rozlewają się dwie powierzchnie wodne zwane Malý
i Velký Písečák (Mały i Duży Piaskowy). Można się w
nich kąpać, wędkować i uprawiać na nich windsurfing
i jachting. W Sedmihorkách (Siedmiogórkach) znajduje się staw Bažantník (Bażantnik) z piaszczystą i trawiastą plażą. Kompleks wypoczynkowy Bakov nad Jizerou (Baków nad Izerą) obejmuje basen otwarty, tory
rolkowe, plac zabaw dla dzieci itd.
W przypadku, że nie wymagacie bogate wyposażenie i wolicie spokojniejsze miejsca, potem je odnajdziecie na brzegach rzeki Jizery (Izery), na odcinku
od Podspálova (Podspalowa) aż po Podlázky (Podlazki), na przedmieściach Mladé Boleslavi.
Do spływu kajakowego rzeki Izery istnieje wiele
możliwości do wypożyczenia kajaków, pontonów
do raftingu i innego sprzętu do turystyki wodnej.
Spływ Izery rozpoczyna się najczęściej od Malé Skály
(Małej Skały), w przypadku korzystnych warunków
wodnych od Podspálova (Podspalowa). Na niektórych
stawach (na przykład Jinolice (Inolice), Branžež (Branżeż), Bažantník (Bażantnik)) można wypożyczyć łódki,
rowery wodne i pedałowe skutery wodne.
Z nurkowania rekreacyjnego, jak również z kursu
nurkowania można skorzystać w okolicach Kumburského Újezdu (Ujazdu Kumburskiego) i w Jesenném
(Jesiennym).

Adrenalinové sporty
K dosažení žádoucího stavu duše někdy potřebujeme trochu
adrenalinu, který nás osvobodí od běžných problémů. K tomu je
v Českém ráji řada příležitostí.
V regionu je tomu nejblíže horolezectví. Lezení v pískovcových
skalních městech je však s ohledem na ochranu skal povoleno
jen pod vedením akreditovaných instruktorů a registrovaným
horolezcům. Ale i samotné sledování jejich výstupů je poutavé. Pro odvážné jsou přístupné první zajištěné cesty (ferraty)
na skálu Vodní pilíř proti galerii na Riegrově stezce.
Lezeckou techniku lze zkoušet na umělých stěnách v Jičíně, v Turnově, v Sobotce, v Železném Brodě, Srbsku či v Lomnici
nad Popelkou. Na Malé Skále, kterou lze považovat za centrum
adrenalinových sportů regionu, jsou k dispozici i lanová centra,
tj. soubory vysokých lanových překážek a přemostění, na nichž lze
zkoušet svou odvahu. Lanové centrum se nachází i na Hrubé Skále.
Pro někoho může být adrenalinovým sportem i sjezd Jizery
na kánoi, či Kamenice na raftu (především v březnu a dubnu).
Možnosti potápění i potápěčského výcviku jsou v bývalých kamenolomech u Kumburského Újezdu a v Jesenném.
Pokud se nebojíte výšek, můžete se na Český ráj podívat
z oblak – vyhlídkový let je možno absolvovat z letišť Hoškovice u Mnichova Hradiště, Vokšice u Jičína, v Mladé Boleslavi,
Hodkovicích n. Moh., nebo v Lomnici n. Pop. Nebo si můžete

Malá Skála

dopřát let horkovzdušným balónem. Bezprostřední poznání
výšek lze zakusit i při paraglidingu – na Kozákově se můžete
s tímto sportem seznámit, absolvovat výcvik nebo podniknout
tandemový let.
Vzrušující může být i střelba. Na střelnici, která je součástí
sportovního areálu Kněžmost, lze střílet na asfaltové terče, střílet z krátkých zbraní a po objednání i z dlouhých kulových zbraní.
V Kostelci u Jičína můžete vyzkoušet paintball.
Sportovní lukostřelbu je možno absolvovat v Srbsku. Lesní
stezka pro lukostřelecký parkur (tzv. 3D lukostřelbu) je provozována ve Skalanech.

Kozákov

Suché skály

Rally Bohemia

Pro motosporty je v Dolním Bousově autokrosové a motokrosové závodiště, kde se konají motoristické a sportovní akce,
včetně každoročního mistrovství ČR v autokrosu. Je zde i možnost uspořádání motoakce či tréninkových jízd. Ve Štikovské rokli
u Nové Paky je autokrosový a motokrosový areál, kde se jezdí závody různých kategorií. V Semilech lze využít půjčovnu motokár,
s nimiž lze vyjet i na silnici.
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Pod Troskami

Lanové centrum, Malá Skála

Bezpečným adrenalinovým zážitkem může být i jen pohled
na to, jak se jezdí stovkou z kopce na skejtu. To můžete vidět
např. při Světovém poháru na Kozákově. Zajímavé jsou i skoky
na lyžích z můstku s umělou hmotou v Lomnici nad Popelkou.
Chcete-li si užít těchto adrenalinových činností více, je nejlépe
obrátit se na některou outdoorovou agenturu, kterých v regionu
působí řada. Aktuální informace o nabídce adrenalinových aktivit naleznete na adrese www.cesky-raj.info (Sport a relaxace).

www.cesky-raj.info

Adrenaline Sports
Sometimes a little adrenaline is needed to
achieve the right state of mind. There are plenty
of opportunities to do so in Český ráj (Bohemian
Paradise).
The most common adrenaline activity you can
engage in while in the region is rock climbing.
Climbing is allowed on sandstone rock formations
only with guides and registered climbers. But even
just watching professional climbers is breathtaking.
The more courageous ones can take the secured paths
(ferrata) to the Vodní pilíř rock against a gallery along
Riegrova trail.
You also practice your climbing techniques on
climbing walls in Jičín, Turnov, Sobotka, Železný Brod,
Srbsko and Lomnice n. Pop. There are also rope centres
(systems of high rope obstacles where you can test
your courage) in Malá Skála.
Some people may consider canoeing on the Jizera
as an adrenaline sport. Diving and diving training can
be enjoyed in former stone quarries near Kumburský
Újezd and in Jesenné.
If you are not afraid of heights, you can also see
Bohemian Paradise from the sky – a sightseeing

flight can be taken at the airfields in Hoškovice near
Mnichovo Hradiště, Vokšice near Jičín, Mladá Boleslav,
Hodkovice n. Moh. and in Lomnice n. Pop. Or you can
enjoy a hot air balloon flight. Feeling the height
face-to-face is possible while paragliding – you can
learn more about this sport, take part in training or a
tandem flight on Kozákov Hill.
Shooting can also be exciting. In a shooting range
which is part of the Kněžmost sports grounds you
can shoot pistols at clay targets and upon previous
arrangement also rifles. Paintball is available in
Kostelec near Jičín.
Sporting archery can be practised in Srbsko. There is
a forest path for field archery in Skalany.
If you are a motorsports fan, be sure to visit the car
and motorcross racing tracks in Dolní Bousov near
Nová Paka. Go-karts can be rented in Semily.
If you want to enjoy some of these adrenaline
activities, your best choice is to use an outdoor
agency. There are several of them in the region.
Current information on adrenaline activities is
available at www.cesky-raj.info (Activity Tourism).

Lanové centrum, Malá Skála

Adrenalinsportarten
Zur Erreichung des gewünschten Befindens benötigen wir manchmal etwas mehr Adrenalin. Dafür
bieten sich im Český ráj (Böhmischen Paradies) eine
ganze Reihe von Möglichkeiten.
Am nächsten kommt diesem Zweck das Bergsteigen in der Region. In den Sandsteinfelsenstädten ist
das Klettern nur unter der Anleitung von Instruktoren
und registrierten Bergsteigern gestattet. Aber bereits
das Verfolgen ihrer Aufstiege ist fesselnd. Für Mutige
sind gesicherte Pfade (Ferrata) auf dem Felsen Vodní
pilíř gegenüber der Galerie des Pfades Riegerova stezka zugänglich.

Žlutá plovárna, Malá Skála

Die Klettertechnik kann man an den Kunstfelsen in
den Städten Jičín, Turnov, Sobotka, Železný Brod, Srbsko oder in Lomnice n. Pop. erproben. In der Ortschaft
Malá Skála befinden sich Seilzentren, d. h. Gruppen
hoher Seilhindernisse, an den man seinen Mut erproben kann.
Für Jemanden kann das Befahren des Flusses Jizera (Iser) zum Adrenalinsport werden. Möglichkeiten
zum Tauchen und für Tauchkurse bestehen im ehemaligen Steinbruch bei der Ortschaft Kumburský Újezd und in Jesenné.
Sofern Sie keine Höhenangst haben, dann können
Sie sich das Böhmische Paradies von den Wolken aus
ansehen – einen Rundflug kann man von den Flugplätzen Hoškovice bei Mnichovo Hradiště, Vokšice

bei Jičín, Mladá Boleslav, Hodkovice n. Moh., oder in
Lomnice n. Pop. unternehmen. Oder Sie gönnen sich
eine Fahrt mit dem Heißluftballon. Eine unmittelbare Erfahrung der Höhen kann man beim Paragliding
machen – auf dem Berg Kozákov können Sie diesen
Sport kennenlernen, einen Kurs absolvieren oder einen Tandemflug unternehmen.
Auch das Schießen kann aufregend sein. Am Schießstand, der zum Sportgelände in der Stadt Kněžmost
gehört, kann man auf Asfaltzielscheiben schießen
sowie aus Kurz- und (auf Bestellung) aus Langfeuerwaffen schießen. In der Ortschaft Kostelec bei Jičín
können Sie Paintball ausprobieren.
Sportbogenschießen können Sie in der Ortschaft
Srbsko unternehmen. Der Waldpfad für den Bogenschützenparcours befindet sich in der Ortschaft Skalany.
Für den Motorsport steht in der Ortschaft Dolní
Bousov bei Nová Paka eine Auto- und Motocrossrennbahn zur Verfügung. In der Stadt Semily kann man
Runden auf der Go-Kartbahn drehen.
Wenn Sie mehr dieser Adrenalinsportarten nutzen
wollen, ist es am besten, Sie wenden sich an eine Outdoor-Agentur, von denen es in der Region eine ganze
Reihe gibt. Aktuelle Informationen über das Angebot
an Adrenalin fördernden Aktivitäten finden Sie unter
der Adresse www.cesky-raj.info (Aktive Touristik).

Sporty ekstremalne
Kozákov Challenge

Do osiągnięcia pożądanego stanu duszy w niektórych przypadkach nam potrzeba adrenaliny. Do tego
w Českém ráji (Czeskim Raju) istnieje szereg możliwości.
Najbliżej do tego w regionie służy wspinaczka. W
piaskowcowych miasteczkach skalnych jest wspinaczka dozwolona wyłącznie pod nadzorem instruktorów i zarejestrowanych alpinistów. Ale również
samo obserwowanie ich wyczynów jest interesujące.
Dla odważnych udostępnione są ubezpieczone szlaki
(ferraty), prowadzące na skałę Vodní pilíř (Filar Wodny), naprzeciwko galerii na Riegrově stezce (Riegrowym Szlaku).
Technikę
wspinaczki
można
wypróbować
na sztucznych ścianach wspinaczkowych w Jičíně
(Jicinie), Turnově (Turnowie), Sobotce (Sobótce), Železném Brodě (Żelaznym Brodzie), w Srbsku (Serbsku)
czy w Lomnici n. Pop. (Łomnicy nad Popelką). Na Malé
Skále (Małej Skale) znajdują się lanová centra (centra
linowe), tzn. zbiory wysokich przeszkód linowych,
na których można sprawdzić swoją odwagę.
Dla niektórych może być sportem ekstremalnym
również spływ rzeki Jizery (Isery) na kajaku. Okazją
do nurkowania i absolwowania kursu nurkowania,
to dawne kamieniołomy w okolicach Kumburského
Újezdu (Ujazdu Kumburskiego) i w Jesenném (Jesiennym).

Lomnice nad Popelkou

Jeżeli nie boisz się wysokości, możesz na Czeski Raj
spojrzeć z obłoków – lot widokowy można odbyć
z lotniska Hoškovice u Mnichova Hradiště (Hoszko-

wice koło Mnichowego Grodziska), Vokšice u Jičína
(Wokszyce koło Jicina), w Mladé Boleslavi (Młodej
Bolesławi), Hodkovicích n. Moh. (Hodkowicach nad
Mogiełką), albo w Lomnici n. Pop. (Łomnicy nad Popelką). Albo możesz sobie pozwolić na lot balonem
na gorące powietrze. Bezpośrednio zapoznać się
z wysokościami możesz również podczas paralotniarstwa – na górze Kozákov (Kozaków) masz okazję
zapoznać się z tym sportem, absolwować kurs, albo
wykonać lot w tandemie.
Bardzo ekscytujące może być również strzelanie.
Na strzelnicy, która jest częścią kompleksu sportowego Kněžmost (Kniażmość), można strzelać do rzutków, strzelać z broni krótkiej i po rezerwacji również
z długiej broni kulowej. W Kostelci (Kostelcu) koło Jicina można wypróbować paintball.
Sportowe strzelanie z łuku można absolwować w
Srbsku (Serbsku). Szlak leśny do strzelania z łuku w
przyrodzie, znajduje się w Skalanech (Skalanach).
Dla sportów motorowych służą w Dolním Bousově (Bousowie Dolnym) i koło Nové Paky (Nowej Paki)
tory motocrossowe i autocrossowe. W Semilech (Semilach) można skorzystać z wypożyczalni gokartów.
Jeżeli chcesz użyć sobie tych sportów ekstremalnych
więcej, najlepiej zwróć się do niektórej z outdoorowych agencji, których jest w regionie wiele. Aktualne
informacje o propozycjach czynności ekstremalnych
można znaleźć pod adresem www.cesky-raj.info
(Sport i relaks).

Jezdectví
Kdo by si chtěl na vlastní kůži ověřit pravdivost rčení, že pohled na svět je nejkrásnější z koňského hřbetu, má v Českém ráji
spoustu příležitostí. Více než dvě desítky jízdáren a farem vám
zde nabízí paletu aktivit – od povožení dětí na pískové jízdárně
přes vyjížďky do okolní přírody až po ustájení vašich koní a ubytování. Můžete si vybrat jízdárnu, která nabízí vyjížďky s průvodcem pro úplné začátečníky i pro pokročilé jezdce. K rodinné
projížďce kočárem nebo bryčkou vám na některých místech zapřáhnou i starokladrubské vraníky. Výběr je i v plemenech koní,
které tu chovají – huculské koně, haflingy, poníky nebo třeba
i koně fjordského plemene, které je nižšího vzrůstu a svou povahou vhodné k práci s dětmi. Některé jízdárny nabízejí i hipoterapeutické hodiny.
Pokud se jezdectví chcete věnovat více, jsou tu nabídky výuky jízdy na koni pro začátečníky i jezdce, počínající výcvikem
na lonži přes jezdeckou školu westernového či anglického stylu
až po parkurové a drezurní tréninky. Můžete zvolit individuální
kursy jezdectví stejně jako výcvik ve skupinách mládeže (tábory) i dospělých (kursy) pro začátečníky nebo mírně pokročilé.
Některé jízdárny mají svou nabídku služeb zaměřenu převážně

na děti, jinde jde o rodinnou farmu nebo ranč, kde se lze i ubytovat. Několik jízdáren disponuje nejen venkovní, ale i krytou
jízdárnou, kterou lze využít i za nepříznivého počasí.
V Českém ráji najdete i jízdárny, které organizují pravidelné
i příležitostné „koňské“ akce, Hubertovy jízdy, akce pro děti, závody a soutěže všech úrovní (např. Ptýrov, Hnanice). V Semilech
na Ostrově je každoročně v květnu pořádán Westernový den,

Vyjížďka s průvodcem

Ptýrov

v Lomnici n. Pop. bývá na přelomu května a června Svátek koní.
Již dvacet let je v Borčicích pořádán Den koní, který je příležitostí k setkání milovníků a příznivců koní.
Jednotlivé jízdárny a farmy najdete:

Hnanice

»»na

Sobotecku a Dolnobousovsku ve Kdanicích u Sobotky
a v Horním Bousově,

»»na Jičínsku v obci Pařezská Lhota, v Jičíně – Robousech, v Kostelci, v Sedličkách u Jičína,

»»na Mladoboleslavsku v osadě Bradlec u Kosmonos, v Mladé

»»ve Staré Pace.

»»na Turnovsku v Mírové pod Kozákovem-Hrachovicích, v Hnani-

Návratem k přírodě je také agroturistika. Její aktivity jsou
bezprostředně spjaty s krajinou, venkovským prostředím a přírodou. Při ubytování na rodinné farmě nebo ve venkovské chalupě je člověk přírodě opravdu blízko. Více informací o aktuální nabídce a službách jízdáren, rančů a farem můžete nalézt
na www.cesky-raj.info (Tradice a venkov – Jezdectví a agroturistika).

Boleslavi – u letiště, v Hrdlořezech,

cích, na Malém Rohozci v Turnově, ve Vitanovicích u Pěnčína,
v Borčicích u Všeně,

»»na Semilsku v Bystré nad Jizerou, v Čikváskách u Košťálova,
v Benešově u Semil,

»»na Mnichovohradišťsku v Horní Bukovině, v Ptýrově, v Srbsku,
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Horseback Riding
The world is said to be its most beautiful from
horseback. Český ráj (Bohemian Paradise) offers many
opportunities to verify that statement. More than
twenty riding centres and farms provide a wide range
of services – from children’s rides in a sand arena to
rides through the nearby nature, horse stabling and
accommodation. You can choose a riding centre that
offers horseback rides with a guide to both complete
beginners and more advanced riders. Some places will
even harness the Czech Kladrubers for your family ride
in a carriage or barouche. Some riding centres also
offer hipotherapy.
You can also choose from among horseback riding
classes offered to both beginners and those with more
experience, starting from long reins to Western and
English riding styles to showjumping and dressage
training. Some riding centres focus mostly on children,
while some are family farms and ranches providing
also accommodation. Some of them have indoor riding
halls.
Some riding centres in Bohemian Paradise organize
both regular and occasional “horse” events, Hubert’s
rides, children events, races and contests of all levels.
The riding centres and farms are as follows:

»» The Mladá Boleslav area: in the village of Bradlec
near Kosmonosy, Mladá Boleslav – at the airfield, in
Hrdlořezy;
»» The Turnov area: in Mírová pod Kozákovem –
Hrachovice, Hnanice, in Malý Rohozec (Turnov), in
Vitanovice near Pěnčín, in Borčice near Všeň;
»» The Semily area: in Bystrá nad Jizerou, in Čikvásky
near Košťálov, in Benešov u Semil;
»» The Sobotka and Dolní Bousov area: in Horní
Bousov, in Kdanice near Sobotka;
»» The Mnichovo Hradiště area: in Horní Bukovina,
Ptýrov, Srbsko;
»» The Jičín area: in the village of Pařezská Lhota, in
Jičín – Robousy, in Kostelec, in Sedličky near Jičín,
»» In Stará Paka.
Another form of returning to nature is agrotourism.
When staying on a family farm or in a rural house,
you are really close to nature. More information on
the current selection and services provided by riding
centres, ranches and farms is available at www.ceskyraj.info (Tradition and Countryside – Horse Riding and
Agrotourism).

Reiten
Die Welt ist angeblich vom Rücken der Pferde am
schönsten anzusehen. Im Český ráj (Böhmischen Paradies) haben wir eine Vielzahl von Gelegenheiten, sich
davon zu überzeugen. Mehr als zwei Dutzend Reitställe
und Bauernhöfe bieten Ihnen eine breite Palette von
Unternehmungen im Bereich „Agrotourismus“ - vom geführten Reiten der Kinder auf dem Sandplatz über Ausritte und die umliegende Natur bis hin zur Bestallung Ihrer
Pferde und Unterkunft. Sie können sich einen Reitstall
aussuchen, der Ausritte mit einem Reitlehrer für völlige
Anfänger, bis für erfahrene Reiter, anbietet. Zur Familienausfahrt mit der Kutsche oder dem Pferdewagen spannt
man für Sie an einigen Orten auch die berühmten Rappen aus dem Stall Staré Kladruby ein. Einige Reitställe bieten ebenfalls hippotherapeutische Stunden an.
Es gibt hier auch Angebote für Reitunterricht für Anfänger und Reiter, mit Übungen an der Longe beginnend, über eine Westernreitschule oder Reiten im englischen Stil bis hin zu Parcours- und Dressurreitkursen.
Einige Reitställe zielen mit ihrem Angebot vorwiegend
auf Kinder ab, manchmal handelt es sich um einen
Familienbauernhof oder eine Ranch, wo man auch
übernachten kann. Einige Reitställe verfügen zusätzlich über Hallenreitbahnen.
Im Böhmischen Paradies finden Sie auch Reitställe,
die regelmäßige oder gelegentliche „Pferdeaktionen“
veranstalten, Hubertusfahrten, Veranstaltungen für

Kinder, Rennen und Wettbewerbe auf allen Ebenen.
Einzelne Reitställe und Höfe finden Sie:
»» Region Mladá Boleslav in der Gemeinde Bradlec bei
Kosmonosy, in Mladá Boleslav – am Flugplatz, in
Hrdlořezy,
»» Region Turnov in Mírová pod Kozákovem –
Hrachovice, in Hnanice, in Malý Rohozec in Turnov,
in Vitanovice bei Pěnčín, in Borčice bei Všen,
»» Region Semily in Bystrá nad Jizerou, in Čikvásky bei
Košťálov, in Benešov bei Semily,
»» Regionen Sobotka und Dolní Bousov in Horní
Bousov, in Kdanice bei Sobotka,
»» Region Mnichovo Hradiště in Horní Bukovina, in
Ptýrov, in Srbsko,
»» Region Jičín in der Gemeinde Pařezská Lhota, in Jičín
– Robousy, in Kostelec, in Sedličky bei Jičín,
»» in Stará Paka.
Eine Rückkehr zur Natur bietet weiter ein Urlaub
auf dem Bauernhof („Agrotourismus“). Während des
Aufenthaltes auf dem Bauernhof oder einer Hütte ist
der Mensch der Natur wirklich sehr nahe. Mehr Informationen über das Angebot der Reitställe, Ranchs und
Bauernhöfe finden Sie unter www.cesky-raj.info (Tradition – Reitsport und Agrotourismus).

Jeździectwo
Powinno świat jest najpiękniejszy z grzbietu konia.
W Českém ráji (Czeskim Raju) mamy wiele okazji to
sprawdzić. Więcej niż dwie dziesiątki ujeżdżalni i ferm
tu proponuje całą gamę czynności – poczynając
od przewiezienia dzieci po piaskowej ujeżdżalni poprzez przejażdżki do okolicznej przyrody, aż po wstawienie koni do stajni i zakwaterowanie. Można wybrać sobie ujeżdżalnie, która dla zupełnych nowicjuszy
proponuje przejażdżki razem z przewodnikiem, jak
również dla zaawansowanych jeźdźców. Do rodzinnej
przejażdżki bryczką dla Was w niektórych miejscach
mogą zaprząc do bryczki, nawet kare konie starokladrubskie. Niektóre z ujeżdżalni proponują godziny nauki hipoterapeutycznej.
Znajdują się tu oferty do nauki jazdy konnej dla początkujących i zaawansowanych jeźdźców, poczynając treningiem na lonży, poprzez szkółkę jeździectwa
stylu westernowego czy angielskiego, aż po treningi
ujeżdżeniowe i tresurowe. Niektóre z ujeżdżalni mają
swoją ofertą usług przeznaczoną dla dzieci, inne są
fermy rodzinne albo ranczo, gdzie można się również
zakwaterować. Kilka ujeżdżalni jest również krytych.
W Czeskim Raju można znaleźć również ujeżdżalnie,
które organizują regularne i okazjonalne „końskie”
imprezy, biegi św. Huberta, imprezy dla dzieci, wyścigi
i konkursy konne na wszystkich poziomach.
Poszczególne ujeżdżalnie i fermy można znaleźć:
»» w rejonie Mladé Boleslavi (Młodej Bolesławi) w
osadzie Bradlec koło Kosmonos, w Mladé Boleslavi
(Młodej Bolesławi) – w okolicach lotniska, w
Hrdlořezech (Hrdlorzezach),

»» w rejonie Turnova (Turnowa) w miejscowości
Mírové pod Kozákovem (Mirowe pod Kozakowym)
– Hrachovicích (Hrachowicach), w Hnanicích
(Hnanicach), na Malém Rohozci (Małym Rohożcu) w
Turnově (Turnowie), w Vitanovicích (Witanowicach)
koło Pěnčína (Pienczyna), w Borčicích (Borczycach)
koło Všeně (Wszeni),
»» w rejonie Semil w Bystré nad Jizerou (Bystrej nad
Izerą), w Čikváskách (Czykwaskach) koło Košťálova
(Koszczałowej), v Benešově u Semil (Beneszowie koło
Semil),
»» w rejonie Sobotky i Dolního Bousova (Sobótki
i Dolnego Bousowa) w Horním Bousově (Górnym
Bousowie), w Kdanicích u Sobotky (Gdanicach koło
Sobótki),
»» w rejonie Mnichového Hradiště (Mnichowego
Grodziska) v Horní Bukovině (Bukowinie Górnej), w
Ptýrově (Ptyrowie), w Srbsku (Serbsku),
»» w rejonie Jičína (Jicina) w miejscowości Pařezská
Lhota (Ligota Parzezska), w Jičíně (Jicinie) –
Robousech (Robąsach), w Kostelci (Kostelcu), w
Sedličkách u Jičína (Siodliczkach koło Jicina),
»» w Staré Pace (Starej Pace).
Powrotem do natury jest również agroturystyka.
Podczas zakwaterowania na fermie rodzinnej albo w
chałupie wiejskiej, człowiek jest naprawdę blisko natury. Więcej informacji o aktualnej ofercie i usługach
ujeżdżalni, ranczo i ferm, można znaleźć na www.
cesky-raj.info (Tradycja i wieś – Jeździectwa i agroturystyka).

Relaxace, oddech,
zdravý životní styl
K relaxaci těla i mysli nabízí Český ráj spoustu nejrůznějších
aktivit. Vedle pěších vycházek, cykloprojížděk i koupání existují
i další méně fyzicky náročné aktivity, při kterých lze získat duševní rovnováhu a tělesný odpočinek. Při regeneraci fyzických
a duševních sil je účinné právě propojení oddechových aktivit a působivé přírody. To věděli již naši předkové, když jezdili
do Sedmihorek, které se rychle staly společenským střediskem
české vlastenecké inteligence. Projděte se z Lázní Sedmihorek
kolem pramenů, které poskytovaly vodu lázním pro léčebné
účely. I dnes kouzlo přírody udělá své. Na tradici lázeňství, nejen
na Hruboskalsku, navazuje řada hotelů, penzionů a wellness center. Nabízí svým hostům pestrou škálu wellness služeb – různé
druhy masáží, koupele, sauny, solné jeskyně, kosmetiku, či vycházky do přírody. Služby těchto zařízení jsou určeny k odstraňování stresu, únavy a vyčerpání, náhradou za pohodu, aktivitu
a optimismus. Wellness nás má naučit umění odpočívat a cítit
se dobře. Pomáhá nám získat a udržet formu i ve vyšším věku.
Také golf, jako formu aktivního odpočinku, vyhledává stále
více lidí. V Českém ráji se mu můžete věnovat na působivých
místech v Mladé Boleslavi, Srbsku, Košťálově a v Semilech, trénovat lze na golfovém odpališti v Kosmonosech, v Jičíně a v Nepřívěci u Sobotky. I pro minigolf se najde hezké prostředí. Rov-

Klokočské skály

něž pétanque je hra, kterou můžete provozovat individuálně
nebo ve společnosti a k tomu si vybrat vhodné místo v zajímavém prostředí.
Někdo dá přednost houbaření a někdo rybaření, pro něž jsou
v regionu dobré podmínky. Můžete si vybrat, zda chcete rybařit
na řece či potoku nebo na některém z mnoha rybníků. Je však
potřeba znát a dodržovat předem daná pravidla, která i s dalšími informacemi najdete na www.cesky-raj.info (Sport, relaxace).
Bezprostřední pobyt v přírodě vám umožní také geocaching
– turistická, navigační a internetová hra, pro niž je v regionu
spousta cílů. Jen nezapomínejte, že se při ní budete pohybovat
třeba i v chráněném území!

Procházka v Českém ráji

Golfové hřiště, Semily

Jinolické rybníky

Rybník Bažantník

V Českém ráji je i řada fitness center. Můžete zde navštívit
posilovny nebo vyzkoušet celou řadu různých cvičebních stylů,
od rehabilitačních a protahovacích cvičení přes Aerobik, Pilates,
Tae-bo, Bodystyling po speciální PowerJogu či orientální tance.
Náš region má vhodné vybavení pro mnoho dalších aktivit –
najdete tu bowlingové dráhy, stolní tenis, tenisové a squashové
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kurty. Najdete i kurty pro teamové sporty – volejbal, plážový volejbal či badminton, nebo můžete s přáteli vyzkoušet na vhodných cestách in-line, segway nebo pohodové koloběžky.
Z nabídky na www.cesky-raj.info (Sport a relaxace) si každý může
vybrat pro sebe nejvhodnější variantu buď relaxovat aktivně,
nebo se jen nechat hýčkat.

www.cesky-raj.info

Relaxation, Free Time and a Healthy Life Style
Český ráj (Bohemian Paradise) offers many
activities to relax your body and your mind. In
addition to hiking, cycling and swimming, you
can enjoy other low impact activities, restore
your mental balance and rest your body. The
combination of free-time activities and impressive
nature is very effective. Our ancestors who used to
come to Sedmihorky were well aware of that. Walk
from the Sedmihorky Spa along healing springs –
Mother Nature can still play her magic today. The
spa tradition is combined with many hotels, guest
houses and wellness centres that offer a wide
selection of wellness services – massages, baths,
saunas, salt caves, cosmetic treatments and walks
in nature. The purpose of these services is to replace
stress, tiredness and fatigue with well-being,
activities and optimism. They help keep us fit even
as we age.

Dlaskův statek, Dolánky u Turnova

Golf is also becoming a sought-after form of
relaxation for more and more people. When in
Bohemian Paradise, you can play golf in many
impressive locations such as Mladá Boleslav, Srbsko,
Košťálov and Semily; or you can practice in driving
ranges in Kosmonosy, Jičín and Nepřívěc u Sobotky.
Pétanque is also a sport that can be played both

individually or in teams; just choose a location you
like.
Some people might prefer picking mushrooms
or fishing – the region has great opportunities for
both. You can choose whether you prefer fishing in
a river, in small streams or in one of many ponds.
However, certain rules have to be observed. The
rules can be found at www.cesky-raj.info (Sports,
Relaxation). Staying outdoors is also possible thanks
to geocaching – a navigation and Internet game
that uses many targets in the region. Just bear in
mind that while playing, you will be in a protected
area!
There are also many fitness centres in Bohemian
Paradise. You can go to a gym or try many different
forms of exercise.
The region is also suitable for many other
activities, such as bowling, table tennis, tennis and
squash courts. Here you can also find courts and
fields for team sports (volleyball, beach volleyball
and badminton).
Chose the best option for you, whether you want
to be active or get pampered, at www.cesky-raj.info
(Sports and Relaxation).

Erholung, Entspannung, gesunder Lebensstil

Bowling

Für die Erholung von Körper und Geist bietet
der Český ráj (Böhmisches Paradies) eine Vielzahl
von Aktivitäten an. Neben Spaziergängen, Radwanderungen und Baden gibt es weitere wenig
anspruchsvolle Aktivitäten, während derer man
das geistige und körperliche Gleichgewicht wieder
gewinnt. Wirkungsvoll ist die Verbindung zwischen
Erholungsaktivitäten und der heilenden Natur.
Dies wussten bereits unsere Vorfahren, als sie das
Kurbad Sedmihorky besuchten. Spazieren Sie durch
das Kurbad Sedmihorky entlang der Quellen – auch
heute noch tut der Zauber der Natur das seine. An
die Kurbadtradition knüpft eine ganze Reihe von
Hotels, Pensionen und Wellness-Centern an. Sie bieten den Gästen eine breite Skala von Wellness-Anwendungen an – Massagen, Bäder, Saunen, Salzhöhlen, Kosmetik oder Spaziergänge in der Natur.
Diese Dienstleistungen dienen zur Beseitigung von
Stress, Müdigkeit und Erschöpfung, sie schaffen
Wohlbefinden, Aktivität und Optimismus. Sie helfen uns, die gute Form auch im höheren Alter zu
erhalten.
Das Golfspielen, als eine Form der Erholung,
wählen immer mehr Menschen. Im Böhmischen Paradies können Sie sich dem Golf an eindrucksvollen
Orten widmen, in Mladá Boleslav, Srbsko, Košťálov
und in Semily. Trainieren können Sie an den Abschlagplätzen in Kosmonosy, Jičín und in Nepřívěc
bei der Stadt Sobotka. Pétanque ist gleichfalls ein
Spiel, welches Sie individuell oder in Gesellschaft

Jičín

Andere wiederum bevorzugen Pilzesammeln
oder Angeln, auch hierfür bieten sich gute Möglichkeiten. Sie können es sich aussuchen, ob Sie an
einem Fluss, Bach oder an einem der zahlreichen
Weiher angeln möchten. Dabei müssen jedoch jene
Regeln eingehalten werden, welche Sie unter www.
cesky-raj.info (Aktive Touristik) finden. Der Aufenthalt in der Natur bietet Ihnen auch das Geocaching
an – ein Navigations- und Internetspiel, für das es
in der Region eine Menge Ziele gibt. Vergessen Sie
jedoch bitte nicht, dass Sie sich dabei möglicherweise in einem Schutzgebiet befinden können!
Im Böhmischen Paradies gibt es auch eine ganze Reihe von Fitness-Centern. Sie können hier Ihre
Muskeln stärken oder eine Reihe von Übungsarten
ausprobieren.
Unsere Region verfügt über ein geeignetes Umfeld für zahlreiche weitere Aktivitäten, hier befinden sich Bowlingbahnen, Tischtennisplätze und
Tennis- sowie Squashplätze. Sie finden hier auch
Sportplätze für Teamsportarten – Volleyball, Beachvolleyball oder Badminton.
Im Angebot unter www.cesky-raj.info (Aktive
Touristik) findet jeder seine geeigneteste Variante
– sich aktiv zu erholen oder sich einfach nur verwöhnen lassen.

Relaks, oddech, zdrowy styl życia
Do zrelaksowania ciała i myśli proponuje Český
ráj (Czeski Raj) wiele czynności. Obok pieszych wycieczek, przejażdżek rowerowych i kąpania, chodzi
o łatwe czynności, u których można uzyskać psychiczną równowagę i cielesny odpoczynek. Bardzo
skuteczne jest połączenie czynności oddechowych
i imponującej przyrody. To już wiedzieli nasi przodkowie, kiedy to przyjeżdżali do Sedmihorek (Siedmiogórek). Przejdź z uzdrowiska Sedmihorky (Siedmiogórki) wokół źródeł. Również dzisiaj zdziała czar
natury swoje. Do tradycji uzdrowiskowej nawiązuje
szereg hoteli, pensjonatów i wellness centrum. Oferują gościom całą gamę usług wellnessu – masaże,
kąpiele, sauny, jaskinie solne, usługi kosmetyczne,
albo spacery do przyrody. Oferowane usługi przeznaczone są do pozbywania się stresu, zmęczenia
i wyczerpania, w zamian za pogodność, aktywność
i optymizm. Pomagają utrzymać formę nawet w
wyższym wieku.

Masáže

spielen können und sich hierfür einen Platz in schöner Umgebung aussuchen können.

Również golf, jako jedną z form wypoczynku, poszukuje stale więcej ludzi. W Czeskim Raju można
go uprawiać w imponujących miejscach w Mladé
Boleslavi (Młodej Bolesławi), Srbsku (Serbsku),
Košťálově (Koszczałowej) i w Semilech (Semilach),
trenować można w miejscu wybicia piłki (Tee) w
Kosmonosech (Kosmonosach), w Jičíně (Jicinie) i w
Nepřívěci u Sobotky (Nieprzywiecu koło Sobótki).
Również pétanque to gra, którą można uprawiać

indywidualnie lub grupowo i można sobie do niej
wybrać miejsce w pięknym środowisku.
Ktoś znów da pierwszeństwo grzybobraniu, i ktoś
inny wędkowaniu, dla obydwóch czynności są tu
idealne warunki. Można sobie wybrać, czy wędkować na rzece czy potoku, albo na którymś z wielu
stawów. Należy wszak dotrzymywać zasady, które
można znaleźć na www.cesky-raj.info (Sport, relaks). Pobyt w przyrodzie umożliwi również geocaching – nawigacyjna gra internetowa, dla której w
regionie jest mnóstwo celów. Tylko należy pamiętać, że w ramach tej gry, będziesz poruszać się również po terenie chronionym!
W Czeskim Raju znajduje się również szereg fitness center. W regionie można zwiedzić siłownie
albo wypróbować szereg rodzajów ćwiczeń.
Nasz region posiada odpowiednie zaplecze
do uprawiania wielu innych czynności, znajdują się
tu tory do bowlingu, tenis stołowy, korty do tenisa
ziemnego i squasha. Można w nim znaleźć również
i korty czy boiska do uprawiania sportów grupowych
– siatkówki klasycznej i plażowej czy do badmintona.
Z oferty na www.cesky-raj.info (Sport i relaks)
może sobie każdy wybrać najodpowiedniejszy wariant – albo relaksować aktywnie, albo pozwolić
sobie na rozpieszczanie.

