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Městské informační centrum Jičín
Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín 

Tel., fax: 493 534 390
e-mail: mic@jicin.org
http://www.jicin.org

Kulturní a informační středisko Města
Lomnice nad Popelkou

Husovo nám. 4,
512 51 Lomnice nad Popelkou

Tel.,fax: 481 673 107
e-mail: info@lomnicenadpopelkou.cz
http://www.lomnicenadpopelkou.cz

Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107, 

293 01 Mladá Boleslav 
Tel., fax: 326 322 173

e-mail: info@is.mb-net.cz
http://www.mb-net.cz

Městské informační centrum
Mnichovo Hradiště

Masarykovo nám. 299,
295 01 Mnichovo Hradiště

Tel.: 326 772 464
e-mail: mic@mnhradiste.cz 

www.mnhradiste.cz

Městské informační středisko
Rovensko pod Troskami

Komenského 107, 
512 63 Rovensko pod Troskami

Tel.: 481 381 050,
fax: (MÚ) 481 382 236

e-mail: inforovensko@tiscali.cz
http: www.rovensko.cz

Městské informační středisko Semily
Riegrovo náměstí 68, 513 01 Semily 

Tel., fax: 481 624 721
e-mail: info@semily.cz
http://www.semily.cz

Městské informační středisko Sobotka
Náměstí Míru 3, 507 43 Sobotka 

Tel.: 493 571 587
e-mail: mic@sobotka.cz
http://www.sobotka.cz

Městské informační středisko Turnov
Náměstí Českého ráje 26, 511 01 Turnov 
Tel.: 481 366 255, tel., fax: 481 366 256

e-mail: info@turnov.cz
http://www.turnov.cz

www.cesky-raj.info

Kulturní a informační středisko Železný Brod
Náměstí 3. května 1, 
468 22 Železný Brod 

Tel.: 483 333 925, 483 333 950
e-mail: info@zelbrod.cz

http://www.zeleznybrod.cz

Vydalo Město Turnov - Odbor cestovního ruchu
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KKáámmeenn  aa  ššppeerrkk  vv  ČČeesskkéémm  rráájjii

V letních měsících, kdy se většina měst vyprazdňuje a lidé míří na prázdninové cesty,
Turnov a jeho okolí ožívá mimořádně zajímavým programem. „Kámen a šperk v Čes-
kém ráji" — tak se nazývá cyklus akcí, který během tří červencových týdnů návštěv-
níkům regionu přibližuje jedinečnou tradici i současnost zpracování drahých kamenů,
šperkařství a uměleckých řemesel.
Akce je zahájena dobovým tržištěm s ukázkami kamenářského a šperkařského
řemesla a doprovázena bohatým kulturním programem. Vedle celoročně přístupných
expozic a galerií se veřejnosti mimořádně nabízí výstava studentských prací ve Střed-
ní umělecko-průmyslové škole Turnov a v Návštěvnickém centru Galerie Granát mimo
jiné ukázky výroby granátového šperku. 
Pro návštěvníky Turnova jsou pak v měsíci červenci a srpnu připraveny pravidelné
exkurze „Kámen a šperk v Turnově“. Zájemci se mohou spolu s průvodcem vypravit
do brusírny drahých kamenů, do Návštěvnického centra Granát a do Muzea Českého
ráje.
Nejznámějším nalezištěm drahých kamenů (achátů, jaspisů, ametystů, olivínů) v Čes-
kém ráji je proslulý vrch Kozákov, opředený mnoha pověstmi. Doslova na dohled leží
mineralogicky zajímavé lokality v Jizerských horách a Podkrkonoší. Brusiče v TTuurrnnoo--
vvěě a nedalekém RRoovveennsskkuu  ppoodd  TTrroosskkaammii zmiňují historické prameny již v 17. a 18.
století. Mezi zdejšími měšťany byli prospektoři, hledači drahých kovů a kamenů císař-
ského dvora Rudolfa II. nebo vévody Albrechta z Valdštejna. Od začátku 18. století se
zde rozvinula výroba skelné kompozice a zlatnictví. Jedinečnou se stala i výroba šper-
ků z českého granátu v Turnově. První polovina 19. století je spjata s velkými cesta-
mi turnovských obchodníků a brusičů po světě.
Již v roce 1884 byla v Turnově založena odborná klenotnická škola a o dva roky
později muzeum specializované především na drahokamy a šperk. S drahokamy a
brusírnami, soukromými sběrateli a mineralogickými výstavami se setkáme při puto-
vání po celém regionu. Třeba v LLoommnniiccii  nnaadd  PPooppeellkkoouu, kde v Městském muzeu a gale-
rii můžeme obdivovat nejstarší betlém z drahých kamenů, v RRaaddoossttnnéé  ppoodd  KKoozzáákkoo--
vveemm nebo RRoovveennsskkuu  ppoodd  TTrroosskkaammii..
ČČeesskkýý  rráájj  mmáá  ccoo  nnaabbííddnnoouutt  vvššeemm  nnáávvššttěěvvnnííkkůůmm,,  vvžžddyyťť  vv  cceelléé  EEvvrrooppěě  nnaajjddeemmee  jjeenn
nněěkkoolliikk  mmíísstt  ss  oobbddoobbnnoouu  vvýýrroobboouu  aa  řřeemmeessllnnoouu  ttrraaddiiccíí..

VVllaassttiivvěěddnnéé  mmuuzzeeuumm  ŽŽeelleezznniiccee,, Muzejní náměstí 181, 507 13 Železnice,
tel.: 493 534 941, knih.zel@raz-dva.cz, www.zeleznice.org, www.zeleznice.net

VVoottrruubbccůůvv  lloomm  aa  vvýýssttaavvaa  ddrraahhýýcchh  kkaammeennůů,,  J. Votrubec, Kozákov 20, 512 63 Radostná pod Kozákovem,
tel.: 481 320 108, 608 352 190
Výstava drahých kamenů a brusičská dílna, v níž si můžete vyzkoušet svou zručnost na starém brusu
a navštívit nedaleký Votrubcův lom.

VVýýssttaavvaa  ddrraahhýýcchh  kkaammeennůů  JJoosseeff  CCoouuffaall,, Lhota 27, 513 01 Semily,
tel.: 481 622 374
Soukromá výstavka drahých kamenů z Kozákovska a Frýdštejnska.

VVýýssttaavvaa  ddrraahhýýcchh  kkaammeennůů  vv RRaaddoossttnnéé  ppoodd  KKoozzáákkoovveemm,,  Obecní úřad, 512 63 Radostná pod Kozákovem,
tel.: 777 898 170, 723 738 686, jarmil.marek@post.cz, www.mineralklub.wz.cz
Výstava drahých kamenů ze soukromých sbírek členů Mineral klubu Radostná pod Kozákovem je pří-
stupná veřejnosti v měsíci červenci a srpnu.

BBrruussiiččsskkáá  ddííllnnaa  LL..  HHrroommááddkkoo,,  Palackého 640, 512 51 Lomnice nad Popelkou, 
tel.: 481 671 456, 737 561 992
Ukázka rovinného broušení drahých kamenů. Možnost exkurze po tel. dohodě pro menší skupiny do
10 osob.

BBrruussíírrnnaa  ddrraahhýýcchh  kkaammeennůů  PPeettrr  ŠŠťťaassttnnýý,,  Trávnice 154, 511 01 Turnov, 
tel.: 481 322 005, petrstastny@wo.cz, www.atelierpst.com
Ukázka broušení šperkových kamenů. Po tel. dohodě exkurze pro větší skupiny a pravidelné exkurze v
rámci prázdninové nabídky Kámen a šperk.

BBrruussíírrnnaa  kkaammeennůů  GGeemmaa,,  Na Stebni 365, 511 01 Turnov,
tel.: 481 323 501, 724 082 474, malinkova.j@quick.cz, www.gema.liberecko.com
Ukázka broušení šperkových kamenů. Po tel. dohodě exkurze pro menší skupiny.

SSUUPPŠŠ  aa  VVOOŠŠ  TTuurrnnoovv,,  Skálova 373, 511 01 Turnov, 
tel.: 481 321 232, www.sups.info
Stálá expozice prací žáků školy. Ukázka výroby šperků, kovaných předmětů, glyptiky, broušení dra-
hých kamenů, kamenných plastik, rytí drahých kovů. Výstava v rámci akce „Kámen a šperk v Českém
ráji". Založena jako první středoevropská škola pro výchovu odborníků v oblasti zpracování drahých
kamenů. Dnešní SUPŠ má pět studijních oborů.

SSUUPPŠŠ  ŽŽeelleezznnýý  BBrroodd,,  Smetanovo zátiší 470, 468 22 Železný Brod, 
tel.: 483 346 162, sekretariat@supss.cz, www.supss.cz
Stálá expozice prací žáků, ukázka výroby foukaného, tahaného a broušeného skla je veřejnosti pří-
stupná během měsíce července a srpna. Možnost exkurzí po telefonické dohodě.

DDrruužžssttvvoo  uumměělleecckkéé  vvýýrroobbyy  GGrraannáátt,,  Výšinka 1409, 511 14 Turnov, 
tel.: 481 357 210, centrum@granat-cz.com, www.granat-cz.com
Družstvo vzniklo v roce 1953, je uznávaným výrobcem broušených drahokamů a bižuterie a zůstává
výlučným vlastníkem dolů, v nichž dosud probíhá těžba surovin pro český granát. Možnost skupino-
vých prohlídek. Máte-li zájem seznámit se blíže s výrobou granátového šperku, zavítejte do Návštěv-
nického centra Granát.

GGaalleerriiee  aa  NNáávvššttěěvvnniicckkéé  cceennttrruumm  GGrraannáátt,, Náměstí Českého ráje 4, 511 01 Turnov,
tel./fax: 481 325 989, tel.: 737 206 691
Po celý rok od pondělí do pátku a v měsíci červenci v rámci akce „Kámen a šperk v Českém ráji“
i o víkendech je veřejnosti přístupná expozice přibližující vývoj granátového šperku a historii Družstva
umělecké výroby Granát. Návštěvníci zde mohou zhlédnout ukázku výroby granátového šperku. Pra-
videlně jsou zde pořádány také výstavy fotografií a obrazů.

GGaalleerriiee  ppoodd  KKoozzáákkoovveemm,,  Vesec 59, 512 54 Mírová pod Kozákovem,
tel./fax: 481 320 180, 604 387 599, galerievesec@centrum.cz
Galerie drahých kamenů a minerálů z celého světa, broušení drahých kamenů a výroba originálních
šperků.

MMěěssttsskkéé  mmuuzzeeuumm  ––  KKlleennoottnniiccee  ddrraahhýýcchh  kkaammeennůů,,  F. F. Procházky 70, 509 01 Nová Paka,
tel.: 493 721 943, novapaka@muzeum.cz, www.novapaka.muzeum.cz
Nádherné ukázky drahých kamenů a prokřemenělých dřev z unikátních 
nalezišť kolem Nové Paky.

MMěěssttsskkéé  mmuuzzeeuumm  aa  ggaalleerriiee  LLoommnniiccee  nnaadd  PPooppeellkkoouu,, Husovo nám. 43, 512 51 Lomnice nad Popelkou, 
tel.: 481 671 872, muzeum.lomnice@seznam.cz, www.lomnicenadpopelkou.cz
Základem mineralogické expozice je sbírka z roku 1899 doplněná o pozdější nálezy místních sběra-
telů. Nejstarší český dochovaný betlém z drahých 
kamenů z roku 1902.

MMuuzzeeuumm  ČČeesskkééhhoo  rráájjee  vv  TTuurrnnoovvěě,,  Skálova 71, 511 01 Turnov, 
tel.: 481 322 106, 481 325 277, mail@muzeum-turnov.cz, www.muzeum-turnov.cz 
V muzeu naleznete unikátní sbírku drahých kamenů z českých i světových nalezišť, expozici o historii
i současnosti jejich zpracovávání v Turnově včetně zlatnictví. V areálu muzea je v provozu zlatnická
dílna s ukázkou výroby šperků.

MMuuzzeeuumm  RRoovveennsskkoo  ppoodd  TTrroosskkaammii,, Městský úřad, Náměstí 1, 512 63 Rovensko pod Troskami, 
tel.: 481 381 050, m.u@rovensko.cz, www.rovensko.cz
Expozice věnovaná kamenářství a tradici broušení kamenů. Možnost návštěvy po tel. dohodě.
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