
„Putování na Valdštejn“ otevírá pomyslnou bránu k akcím s valdštejnskou tématikou 
v Českém ráji v průběhu roku 2010. Spolu s celoročním putováním „Po stopách 
Albrechta z Valdštejna“ akce připomínají uplynulé výročí rodu Valdštejnů a osobnost 
Albrechta z Valdštejna. 
V rámci motivační hry „Po stopách Albrechta z Valdštejna“ zájemci navštíví památky a 
města vybudované Albrechtem z Valdštejna, sbírají razítka a mohou získat odměnu 
v podobě pamětní mince či audience u samotného vévody.  
Při této příležitosti bude vydána desková stolní hra „Cesta ke slávě“ a papírová 
vystřihovánka ve tvaru vojenské přilbice.  
Putování na Valdštejn je předzvěstí třídenních Valdštejnských slavností, které se v roce 
2010 konají v Jičíně. 

Přehled akcí v roce 2010: 

17. 4.  Valdštejnské slavnosti na Starých Hradech 
Tradiční slavnosti za účasti Albrechta z Valdštejna a jeho družiny. Dobový jarmark, 
souboje královských mušketýrů, vojenská přehlídka, pohádkový program pro děti a další 
zajímavosti.  (Hrad a zámek Staré Hrady u Jičína, tel. 602 302 265, www.starehrady.cz) 

28. – 30. 5. – Valdštejnské slavnosti v Jičíně 
Tři dny oslav spojených s dobou Albrechta z Valdštejna. Celé město, zejména 
Valdštejnovo náměstí a areál Valdštejnovy lodžie, ožije slavnostmi navazujícími na 
oslavy v roce 1934 u příležitosti třístého výročí Valdštejnovy smrti. Návštěvníci se 
mohou těšit na předvedení rytířského klání, vojenského umění, tradičních řemesel a 
spoustu dalšího dobového umění. (Město Jičín, tel. 493 545 170, www.mujicin.cz) 

1. 7. – 31. 8. – Prázdninová nabídka v Jičíně 
Prohlídky památek Jičína a Valdštejnské lodžie s průvodcem. Komentované prohlídky 
zámku, muzea a  synagogy.   
  (MIC Jičín, každou středu, tel. 493 534 390) 

24. – 25. 7. – Zahradní slavnost k poctě Albrechta z Valdštejna  
Slavnost v raně barokním stylu v zámecké zahradě, hudba, tanec, vystoupení 
kostýmovaných účinkujících.  
  (Státní zámek Mnichovo Hradiště, tel. 326 773 098, www.mnichovo-hradiste.cz) 

2. 10. – Slavnosti vína 
Tradiční starohradské slavnosti vína za účasti vévody a jeho družiny. Ochutnávka vín, 
dobová řemesla, vinný jarmark, souboje královských mušketýrů, pohádkové vinobraní 
pro děti a další zajímavosti.   
  (Hrad a zámek Staré Hrady u Jičína, tel. 602 302 265, www.starehrady.cz) 

18. 12. – Valdštejnské Vánoce  
Vánoční slavnost a jarmark v dobovém duchu s bohatým doprovodným programem.   
  (Státní zámek Mnichovo Hradiště, tel. 326 773 098, www.mnichovo-hradiste.cz) 
 
 
Více informací na www.albrechtzvaldstejna.cz nebo www.cesky-raj.info.  

 



Výchozí body: 
 
Jičín (turistická trasa 27 km) – start v 7 hodin z prvního nádvoří zámku,  
Jičín (cyklotrasa tam i zpět 62 km) – start v 10 hodin z Valdštejnova náměstí 
Rovensko pod Troskami (13 km) – start v 9 hodin z náměstí 
Sobotka (17 km) – start v 9 hodin z náměstí 
Turnov (5 km) – start v 10 hodin z náměstí Českého ráje nebo od zastávky ČD Turnov-
město 
 

Popis tras: 

 

Jičín, turistická: 

Z Valdštejnova náměstí po červené turistické značce přes Holín do Prachova (5 km), 
pak po žluté k hotelu Košíček (1 km), odtud 100 m po modré a pak vpravo na zelenou. 
Dále po zelené na červenou (1 km), po červené pokračujeme na hrad Pařez (1 km), 
odtud po červené až do Mladějova (4 km), pak stále po červené přes Nebákov k rozcestí 
u Přibyla (6 km). Zde přejdeme na zelenou údolím Čertoryje a přes Radeč na Valdštejn 
(9 km). 
 

Jičín, cyklotrasa: 

Trasa tam: 

Jičín – Holín – Prachov – Pařezská Lhota – Blata – Mladějov – Roveň – Malechovice – 
Libošovice – Vyskeř – cca 300 m před zámkem Hrubá Skála odbočka u Adamova lože 
po červené značce směr Valdštejn – cíl u hospůdky na Valdštejně, celkem cca 30 km. 
 

Trasa zpět: 

Hrad Valdštejn, podjet kamenný most a po lesní silnici do Lázní Sedmihorky, na konci 
areálu za restaurací Selská jizba doleva po cyklostezce č. 4010 (nikoliv rovně po 
turistické zelené značce vedoucí do kopce) – Hrubá Skála (obec), cyklotrasa č. 4010 – 
Borek pod Troskami – Troskovice (obec), po silnici (cyklotrasa č. 4078) – Újezd pod 
Troskami, odbočit doprava na silnici – Hrdoňovice, u kapličky v Hrdoňovicích odbočit 
vlevo do Libunce, zde pokračovat rovně (nikoliv vlevo do Libuně) – Březka, po sjezdu 
za obcí na hlavní odbočit vpravo a stoupat na rozcestí, zde odbočit vlevo do Prachova. 
Sjezd přes Holín po stejné trase do Jičína, celkem cca 32 km. 
 
Obě trasy celkem cca 62 km. Cestu lze ukončit v Sedmihorkách, Hrubé Skále (obci) 
nebo Borku a vrátit se vlakem, který umožňuje přepravu jízdních kol. 
Odjezd Karlovice – Sedmihorky: 13:45, 15:52, 17:45 hodin. 

Rovensko: 

Z náměstí v Rovensku pod Troskami půjdeme po modré turistické značce do Borku (2 
km), z Borku po žluté na Vidlák (3 km), pak po červené na Hrubou Skálu (5 km) a 
Valdštejn (3 km). 
 

Sobotka: 

Z náměstí vyjdeme po žluté značce na parkoviště pod Humprechtem (1 km), odtud po 
naučné stezce do Libošovic k zastávce ČD (2 km), pokračujeme po modré do Libošovic 
(1 km), zde přejdeme na červenou turistickou značku k rozcestí U Přibyla (4 km), odtud 
po zelené na Valdštejn (9 km). 
 

Turnov:  

Z náměstí Českého ráje k železniční zastávce Turnov–město (1 km), po červené značce 
na skalní rozhlednu Hlavatice a stále po červeně značené Zlaté stezce Českého ráje na 
hrad Valdštejn (4 km).  

 

Valdštejn 

V blízkosti hradu Valdštejn je možné absolvovat krátký okruh do Hruboskalského 
skalního města. Od hradu jdeme po červené značce směrem na Hrubou Skálu. Po 400 m 
odbočíme vlevo na modrou značku a kolem skal sestoupíme do skalního města na žlutou 
značku (2 km), po které se vrátíme na hrad Valdštejn (4 km). 
 
Předpokládaný příchod ze všech tras na Valdštejn je mezi 13-14 hodinou. Všichni 
účastníci obdrží u cíle pamětní minci motivační hry Po stopách Albrechta z Valdštejna a 
účastnický glejt, který je zároveň poukazem na zlevněné vstupné na hrad Valdštejn (20 
Kč). Od 14 hodin je připravena prohlídka hradu Valdštejn s audiencí u vévody 
Albrechta z Valdštejna. 
Během programu na hradě Valdštejn bude slavnostně představena nová výroční 
turistická známka Valdštejnské slavnosti v Jičíně a stolní desková hra Cesta ke slávě, 
vydané u příležitosti Valdštejnských slavností v Jičíně. 
 

Vlakové spojení do Jičína: 

Z Valdštejna po červené přes Hlavatici na železniční zastávku Turnov-město (3,5 km). 
 
Odjezd z Turnova    Jičín příjezd 
15:47 hod    16:32 hod 
17:33 hod    18:31 hod 


