
REGIONÁLNÍ VÝROBKY
Značka „Regionální produkt Český ráj“ 
propaguje řemeslné výrobky a potraviny 
s původem v Českém ráji. Certifi kovaní vý-
robci jsou označeni ochrannou známkou. Pro 
návštěvníky a místní obyvatele jsou připraveny 
exkurze do dílen a specializované prodejny. Přehled „výrobků s duší Českého 
ráje“ poskytuje katalog regionálních výrobků a tištěný zpravodaj.

TURISTICKÉ AUTOBUSY A TURISTICKÉ NOVINY
Pět linek sezonních turistických autobusů spojuje zajímavá místa regionu a za-
jišťuje i přepravu kol. Autobusové linky jsou v provozu od května do září. Aktu-
ální jízdní řády, tipy na výlety a mnoho dalších zajímavostí jsou uvedeny v tu-
ristických novinách Český ráj, které vycházejí na konci dubna, a na internetu: 

www.craj.cz, www.cesky-raj.info, www.csadsm.cz

TRADICE A VENKOVTRADICE A VENKOV
Venkovská turistika: ubytování na venkově, pobyt v přírodě, projížďky na ko-
ních, zemědělské činnosti, řemesla a tradice.

Sklářství: tradiční výroba skleněných perlí, fi gurek, foukaných ozdob a umě-
leckého skla na Železnobrodsku: prodejny a předvádění výroby, expozice his-
torie a současnosti sklářské výroby v muzeu 
a ve sklářské škole v Železném Brodě.

Kamenářství, výroba šperků na Turnov-
sku, Lomnicku a Kozákovsku: galerie a ná-
vštěvnické centrum DUV Granát, exkurze 
do kamenářských dílen, Votrubcův lom, expo-
zice muzeí a výstavy drahých kamenů.

Akce, kde se setkáte s tradičními řemesly: 
Kámen a šperk v Turnově, Posvícenský jarmark 
a Festival řemesel v Sobotce, Semilský pecen, 
Skleněné městečko v Železném Brodě, Stře-
dověký jarmark v Mladé Boleslavi, Staročeské 
trhy v Turnově, Valdštejnské vánoce.

SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
tel.: +420 481 540 253
e-mail: info@cesky-raj.info

www.cesky-raj.info
Zájmové sdružení měst, obcí a dalších právnických osob. Účelem sdružení je 
spolupráce na rozvoji cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj.

INFORMAČNÍ STŘEDISKA
Infocentrum Mladá Boleslav
tel.: 326 322 173, infocentrum@kulturamb.eu, www.kulturamb.eu/ic

KIS města Lomnice nad Popelkou
tel.: 481 673 107, info@lomnicenadpopelkou.cz, www.kislomnice.cz

Městské informační centrum Jičín
tel.: 493 534 390, mic@jicin.org, www.jicin.org, www.kzmj.cz

Regionální turistické informační centrum Turnov
tel.: 481 366 255, info@turnov.cz, www.turnov.cz

Městské informační centrum Mnichovo Hradiště
tel.: 326 776 739, mic@mnhradiste.cz, www.mnhradiste.cz

Městské informační centrum Sobotka
tel.: 493 571 587, mic@sobotka.cz, www.sobotka.cz

Městské informační středisko Rovensko pod Troskami
tel.: 481 381 050, inforovensko@tiscali.cz, www.rovensko.cz

Turistické informační středisko Železný Brod
tel.: 484 353 333, info@zelbrod.cz, www.zeleznybrod.cz

Městské informační středisko Semily
tel.: 481 624 721, info@semily.cz, www.semily.cz

Infocentrum Nová Paka
tel.: 493 721 943, klenotnice@muzeum.cz, www.novopacko.cz

SEZONNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKA
Informační středisko Malá Skála
tel.: 483 392 045, oumalaskala@seznam.cz, www.mala-skala.cz 

Arboretum Bukovina – informační středisko SEV Český ráj

Informační středisko Kněžmost
tel.: 326 784 292, obec@knezmost.cz

Informační středisko Správy CHKO Český ráj u rybníka Věžák

Sezónní informační středisko na hoře Tábor
tel.: 739 568 347, info@kislomnice.cz, www.kislomnice.cz

Turistické informační středisko Bozkov
tel.: 481 313 380, tis.bozkov@obecbozkov.cz, www.obecbozkov.cz

AKTIVNÍ DOVOLENÁ A RELAXACEAKTIVNÍ DOVOLENÁ A RELAXACE
Pěší turistika: region s jednou z nejhustších sítí značených cest 
v České republice. Synonymem pěší turistiky v Českém ráji je Zlatá 

stezka Českého ráje vedoucí nejzajímavějšími místy regionu: Mnichovo Hra-
diště – Valečov – Drábské světničky – Příhrazské skály – Kost – Trosky – Hru-
boskalsko – Valdštejn – Turnov –Hrubý Rohozec – Dlaskův statek – Frýdštejn – 
Malá Skála – Chléviště – Kozákov – Tábor – Jičín.

Cykloturistika: hustá síť značených cyklotras s páteřní trasou Greenway 
Jizera vedoucí od pramene Jizery v Jizerských horách až k soutoku s Labem. 
Pro cyklisty je připravena nabídka půjčoven a opraven, včetně servisních míst 
Technické pomoci cyklistům.

Nabídku možností pro vodáckou turistiku poskytuje především řeka Jizera, 
která je splavná od Turnova, v případě příznivých podmínek už od Spálova.

Adrenalin sports: rock-climbing, rope centre in Malá Skála, climbing track in Čertoryje, paragliding 
in Kozákov, diving in Jesenný and nearby Nová Paka, white water rafting on the Jizera River.

Relaxation, wellness, healthy lifestyle: a wide range of facilities offering variety of massages, 
baths, saunas, salt caves, or cosmetic procedures. There are quality resources for enjoying sports 
such as golf, tennis or bowling in addition to a number of sport and fi tness centres.

Horse riding: farms and riding-schools offer riding courses with training; rides in the country are 
available for advanced riders, or you can enjoy a ride in a horse-drawn carriage.

REGIONAL PRODUCTS
The trade-mark “Regional Product of the Bohemian Paradise” (Regionální produkt Český ráj) 
promotes handcrafted products and food that originated in the Bohemian Paradise and it is awarded 
to certifi ed producers.  Excursions to workshops and specialized shops are available for visitors and 
local inhabitants alike. You can fi nd the listing of ‘products with the soul of Bohemian Paradise’ in 
the ‘Catalogue of Regional Products’ and in a printed newsletter.  

TOURIST BUSES AND TOURIST NEWSPAPER 
The summer tourist bus lines link interesting places of the region and also provide bicycle transport. The 
bus lines operate from May to September. Look for the tourist newspaper ‘Český ráj’ for current time 
tables, trip tips, and other interesting information – available at the end of April, or on the internet at:

www.bohemian-paradise.info

HOLIDAY WITH CHILDREN
An offer for families with children: an interactive program in the town’s Templ palace, the Sed-
mihorky forest nature trail, steam engine summer rides, Museum of Play in Jičín, Dolls Museum 
in Troskovice, Staré Hrady – the fairytale world of grandpa Fábulín, costumed guided tours at Mni-
chovo Hradiště castle, Rumcajs’cobbler shop in Jičín, Šťastná země (Happy Earth) in Radvánovice 
u Turnova, Gallery of  V. Čtvrtek and R. Pilař in Jičín, aquariums at Sychrov chateau and others.

Cultural events: Bohemian Paradise for Children –tourist season opening, Festival of Games in 
Kozákov, Jičín – the fairytale town, In the trail of Rumcajs, Straw festivities and others.

BOHEMIAN PARADISE ASSOCIATION
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Phone No.: +420 481 540 253
E-mail: info@cesky-raj.info

www.cesky-raj.info

This is a special interest group of towns, municipalities, and other corporations whose goal is to 
cooperate in developing tourism in the Bohemian Paradise Region.

INFORMATION CENTRES 
Infocentrum, Mladá Boleslav
tel.: 326 322 173, infocentrum@kulturamb.eu, www.kulturamb.eu/ic

Town’s Cultural and Information Centre, Lomnice nad Popelkou
tel.: 481 673107, info@lomnicenadpopelkou.cz, www.kislomnice.cz

Town’s Information Centre, Jičín
tel.: 493 534 390, mic@jicin.org, www.jicin.org, www.kzmj.cz

Regional tourist Information Centre, Turnov
tel.: 481 366 255, info@turnov.cz, www.turnov.cz

Town’s Information Centre, Mnichovo Hradiště
tel.: 326 776 739, mic@mnhradiste.cz, www.mnhradiste.cz

Town’s Information Centre, Sobotka
tel.: 493 571 587, mic@sobotka.cz, www.sobotka.cz

Town’s Information Centre, Rovensko pod Troskami
tel.: 481 381 050, inforovensko@tiscali.cz, www.rovensko.cz

Town’s Information Centre, Železný Brod
tel.: 484 353 333, info@zelbrod.cz, www.zeleznybrod.cz

Town’s Information Centre, Semily
tel.: 481 624 721, info@semily.cz, www.semily.cz

Infocentrum, Nová Paka
tel.: 493 721 943, klenotnice@muzeum.cz, www.novopacko.cz

SEASONAL INFORMATION CENTRES
Information Centre, Malá Skála
tel.: 483 392 045, oumalaskala@seznam.cz, www.mala-skala.cz 

Arboretum Bukovina – Information Centre at the ‘Centre for 
Ecological Education’ (Středisko ekologivké výchovy) Bohemian Paradise 

Information Centre, Kněžmost
tel.: 326 784 292, obec@knezmost.cz

Information Centre at the ‘Administration of Protected Landscape Area of Bohemian 
Paradise’ (Správa Chráněné krajinné oblasti) in the vicinity the pond ‘Věžák’

Seasonal Information Centre on the top of mount ‘Tábor’
tel.: 739 568 347, info@kislomnice.cz, www.kislomnice.cz

Tourist Information Centre, Bozkov
tel.: 481 313 380, tis.bozkov@obecbozkov.cz, www.obecbozkov.cz

TRADITIONS AND COUNTRYSIDE
Country tourism: countryside accommodation, open air stays, horse rides, farming activities, crafts 
and traditions.

Glassmaking: traditional production of glass beads, fi gures, blown-glass decorations and craftsman-
ship glass in Železný Brod and its surroundings: shops and manufacturing demonstrations, historical and 
present-day glass manufacturing exhibits in the Museum and the Glassmaking School in Železný Brod.

Stone-cutting and jewellery-making in the vicinities of Turnov, Lomnice and Kozákov: 
The DUV Granát Gallery and Visitors’ centre, excursion to stone-cutting workshops, Votrubcův lom 
(quarry), museum displays and exhibitions of precious stones.

Viewing traditional crafts-events: Stone and Jewel (Kámen a šperk) in Turnov, Wake Fair (Po-
svícenský jarmark) and Craft Festival (Festival řemesel) in Sobotka, Semily Loaf (Semilský pecen), 
Glass Townlet (Skleněné městečko) in Železný Brod, Medieval Wake (Středověký jarmark) in Mladá 
Boleslav, Old Czech markets (Staročeské trhy) in Turnov, Valdštejn Christmas (Valdštejnské Vánoce).

ACTIVE HOLIDAY AND RELAXATION 
Hiking: this is a region with one of the densest networks of marked tourist trails in the Czech 
Republic. The tourist route ‘The Golden path of the Bohemian Paradise’ (Zlatá stezka 

Českého ráje) leads you through some of the most interesting places of this region and has become 
synonymous with hiking in this area: Mnichovo Hradiště –Valečov – Drábské světničky (rock rooms) – 
Příhrazské rocks – Kost  – Trosky– Hruboskalsko – Valdštejn – Hrubá Skála – Turnov – Hrubý Rohozec – 
Dlaskův statek (farmhouse) – Frýdštejn – Vranov – Malá Skála – Chléviště – Kozákov – Tábor – Jičín.

Cycling: a dense network of marked cycle paths 
with the ‘Greenway Jizera’ route as the back-bone 
route leading from the Jizera River’s source all the 
way to its confl uence with the River Labe. Cyclists 
may benefi t from a range of bicycle hire and repair 
shops, including ‘Technical help for cyclists’ 
service points.

Numerous opportunities for water sports are 
provided especially on the River Jizera, which is 
navigable from Turnov, and in favourable condi-
tions, from Spálov.
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CHKO ČESKÝ RÁJ
Chráněná krajinná oblast Český ráj byla v roce 1955 prvním vyhláše-
ným velkoplošným chráněným územím v rámci Československa. Při 
návštěvě chráněných území je nutné dodržovat stanovená pravidla, především je 
vhodné se pohybovat po značených trasách a chovat se ohleduplně vůči přírodě.

www.ceskyraj.nature.cz

GEOPARK ČESKÝ RÁJ 
Evropský geopark UNESCO Český ráj představuje 
skutečnou geologickou učebnici. Geologii Českého ráje přibližují expozice 
muzeí v Lomnici nad Popelkou, Nové Pace, Radostné pod Kozákovem, Tur-
nově a Železnici. 

HISTORIE A PAMÁTKYHISTORIE A PAMÁTKY
Hrady: Kost, Mladoboleslavský hrad, Valdštejn.

Zámky: Dětenice, Jičín, Hrubá Skála, Hrubý Rohozec, Humprecht, Mnichovo 
Hradiště, Staré Hrady, Sychrov, Domousnice, Stránov.

Zříceniny hradů: Drábské světničky, Frýdštejn, Kumburk, Michalovice, Pařez, 
Rotštejn, Valečov, Vranov, Trosky, Zásadka, Zvířetice a další.

Muzea: Jičín, Lomnice nad Popelkou, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nová 
Paka, Semily, Sobotka, Turnov, Železnice, Železný Brod, Bakov nad Jizerou, Kos-
monosy a další.

Lidová architektura: Malá Skála – Boučkův statek, Mužský, Lomnice – Karlov, 
Turnov – Dlaskův statek, Vesec u Sobotky, Železný Brod – Trávníky a další. 

Židovské památky: židovský hřbitov v Mladé Boleslavi, synagoga a židovský 
hřbitov v Jičíně a v Turnově.

Církevní památky: zpřístupněné kostely a významné církevní památky v re-
gionu.

Technické památky a zajímavosti: hydroelektrárna Spálov, mosty přes Ji-
zeru, Roztocký mlýn, železniční trať Semily – Železný Brod, železniční most 
na Sychrově, staré mlýny.

Historie výroby automobilů a motocyklů: Jawa muzeum v Rabakově, Mu-
zeum techniky v Loukově, Škoda Auto Muzeum v Mladé Boleslavi, muzeum 
války v Újezdu pod Troskami.

PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA ROKU 1866 
V roce 1866 se na našem území uskutečnila druhá největší bitva 19. století. Bo-
jovalo se i na mnoha místech Českého ráje. Boje v okolí Jičína připomíná 29 kilo-
metrů dlouhá naučná stezka. Pomníky nalezneme i na dalších místech regionu.

Akce s historickou tématikou: Dvořákův festival, Valdštejnské slavnosti.

ČESKÝ RÁJČESKÝ RÁJ
Český ráj leží hodinu jízdy autem severně od Prahy. V tomto romantic-
kém kraji, na středním toku Jizery, se snoubí rozmanitost přírodních 

krás s množstvím historických památek. Region poskytuje širokou nabídku pro 
aktivní turistiku a relaxaci i pro rodinnou dovolenou.

TOULKY PŘÍRODOUTOULKY PŘÍRODOU
Skalní města: Borecké skály, Besedické skály, Hruboskalské skalní město, Klo-
kočské a Betlémské skály, Prachovské skály, Příhrazské skály a Drábské světnič-
ky, Suché skály, Vranovský hřeben.

Další přírodní atraktivity: Arboretum Bukovina, Bozkovské dolomitové jes-
kyně, Podtrosecká údolí, Skalní sruby Jizery, Údolí Jizery u Semil a Bítouchova, 
údolí Plakánek, Valdštejnova a Mariánská zahrada atd.

Rozhledy: vyhlídky ve skalních městech , rozhledny Dubecko, Hlavatice, Kopani-
na, Kozákov, Tábor, skokanský můstek v Popelkách, vyhlídkové věže v Bozkově, 
Jičíně, Mladé Boleslavi, Semilech, na Hrubé Skále a dalších 90 rozhledových míst.

Adrenalinové sporty: horolezectví, lanové centrum na Malé Skále, vysoká 
lana v Čertoryjích, lezecké centrum v Sobotce, paragliding na Kozákově, potá-
pění v Jesenném a u Nové Paky, sjezd řeky Jizery.

Relaxace, wellness, zdravý životní styl: pestrá škála zařízení nabízejících růz-
né druhy masáží, koupele, sauny, solné jeskyně či kosmetiku. Kvalitní zázemí pro 
sporty – golf, tenis či bowling. K dispozici je řada sportovních a fi tness center.

Jezdectví: farmy a jízdárny nabízejí jezdecké kurzy s výcvikem, pro pokročilé 
jezdce vyjížďky do přírody, jízdy v kočáře taženém koňmi.

BOHEMIAN PARADISE 
The Bohemian Paradise (Český ráj) is located less then fi fty kilometres north of Prague. This 
romantic landscape, which is situated around the middle section of the Jizera River’s course, 

combines an array of natural beauty with plentiful historical sights. This region provides a wide ran-
ge of opportunities for tourists including energetic outdoor pursuits, relaxation and family holidays.

NATURE WALKS
Rock towns: Borecké skály (rocks), Besedické rocks, Hruboskalské skalní město (rock town), Klo-
kočské and Betlémské rocks, Prachovské rocks, Příhrazské rocks and Drábské světničky (rock rooms), 
Suché rocks, Vranovský hřeben (ridge).

Other nature attractions: Bukovina Arboretum, Bozkovské jeskyně (dolomite caves), Podtrosecká 
údolí (valleys), skalní sruby Jizery (Jizera’s rock cabins), Údolí Jizery a Galerie (Valles of Jizera and the 
Galler), Plakánek valley, Valdštejnova and Mariánská zahrada (the Garden of Albrecht of Valdstejn 
and St. Mary’s Garden) etc. 

Scenic viewing points: scenic views in so called ‘rock town’ formations, outlook towers Dubecko, 
Hlavatice, Kopanina, Kozákov, Tábor, ski jumping tower ‘v Popelkách’, outlook towers in Bozkov, 
Jičín, Mladá Boleslav, Semily and Hrubá Skála, as well as some 90 other scenic viewing points.

bi

ČČ

ČČ kéh

CONSERVATION AREA OF THE BOHEMIAN PARADISE
The Protected Landscape Area of the Bohemian Paradise was, in 1955, declared the fi rst 
large-scale protected area in the Czechoslovakia at the time. When visiting protected 
areas please observe all guidelines and remain within the confi nes of designated trails, and be con-
siderate of nature.

www.ceskyraj.nature.cz

GEOPARK ČESKÝ RÁJ 
The European Geopark UNESCO Český ráj, which stretches over 
a 700 km2 area represents a true geological textbook. Museum dis-
plays in Lomnice nad Popelkou, Nová Paka, Radostná pod Kozákovem, Turnov and Železnice show 
and explain the geology behind the Bohemian Paradise. 

HISTORY AND HERITAGE SIGHTS
Castles: Kost, Mladá Boleslav castle, Valdštejn.

Chateaux: Dětenice, Jičín, Hrubá Skála, Hrubý Rohozec, Humprecht, Mnichovo Hradiště, Staré Hra-
dy, Sychrov, Domousnice, Stránov.

Castle ruins: Drábské světničky, Frýdštejn, Kumburk, Michalovice, Pařez, Rotštejn, Valečov, Vranov, 
Trosky, Zásadka, Zvířetice and others.

Museums: Jičín, Lomnice nad Popelkou, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nová Paka, Semily, 
Sobotka, Turnov, Železnice, Železný Brod, Bakov nad Jizerou, Kosmonosy and others.

Folk architecture: Malá Skála – Boučkův statek (Bouček’s farmhouse), Mužský, Lomnice – Karlov, 
Turnov – Dlaskův statek (Dlask’s farmhouse), Vesec u Sobotky, Železný Brod – Trávníky and others. 

Jewish memorials: Jewish cemetery in Mladá Boleslav, Jewish synagogue, and Jewish cemetery 
in Turnov and Jičín.

Ecclesiastical sights: churches and important ecclesiastical monuments within the region.

Technical heritage sights and attractions: hydroelectric plant Spálov, Jizera River bridges, Roz-
tocký mlýn (mill), railway section Semily – Železný Brod, Railway Bridge in Sychrov, old mills.

History of automobile and motorcycle manufacture: Jawa Museum in Rabakov, Technical Mu-
zeum in Loukov, Škoda Auto Museum in Mladá Boleslav, Museum of war in Újezd pod Troskami.

PRUSSIAN-AUSTRIAN WAR OF 1866 
In 1866, the second biggest battle of the 19th century took place on our territory. Many places in the 
Bohemian Paradise were directly involved in the fi ghting, and commemorating the battle at Jičín, is 
a 29 km long educational nature trail. Memorial stones are also present in other parts of the region.

Historical theme events: Dvořák festival, Valdštejn festivities.

DOVOLENÁ S DĚTMIDOVOLENÁ S DĚTMI
Nabídka pro rodiny s dětmi: interaktivní program v městském paláci Templ, 
lesní naučná stezka v Sedmihorkách, letní jízdy parním vlakem, Muzeum hry v Ji-
číně, Muzeum panenek v Troskovicích, Staré Hrady – pohádkový svět dědečka 
Fábulína, prohlídky s kostýmovaným průvodcem na zámku v Mnichově Hradišti, 
Rumcajsova ševcovna v Jičíně, Šťastná země v Radvánovicích u Turnova, Galerie 
V. Čtvrtka a R. Pilaře v Jičíně, zámecká akvária na zámku Sychrov a další.

Kulturní akce: Český ráj dětem – zahájení turistické sezóny, Festival her 
na Kozákově, festival Jičín – město pohádky, Putování za Rumcajsem, Slav-
nosti slámy a další.
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„Parním vlakem Českým rájem“„Parním vlakem Českým rájem“

Pekelné lanové dráhy ČertoryjePekelné lanové dráhy Čertoryje

Žlutá plovárna na Malé SkáleŽlutá plovárna na Malé Skále

Sezonní turistické autobusySezonní turistické autobusy

Cykloturistika v Českém rájiCykloturistika v Českém ráji


