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ÚVOD 

Studie produktů cestovního ruchu – technické památky a rozhledny a rozhledová místa 

Českého ráje je výstupem z projektu Studie produktů cestovního ruchu - Technické památky 

a rozhledová místa v Českém ráji. Studie vznikla na základě potřeby doplnit, aktualizovat a 

rozšířit databázi objektů využitelných pro cestovní ruch zadavatele Sdružení Český ráj (dále 

jen SČR). 

Úkolem projektu je pořízení seznamu objektů dle zadaných kritérií a po konzultaci se SČR, 

návrh struktury nové databáze kompatibilní s původním datovým skladem SČR. Dalším fázi 

projektu pak je terénní šetření, jehož úkolem je naplnění databáze relevantními údaji. Na 

základě této nové databáze po konzultaci se Sdružením Český ráj dojde k vytipování objektů 

vhodných pro využití pro cestovní ruch a následně pak vytvoření tipů na výlety. Finální fází 

projektu pak je návrh produktu cestovního ruchu a návrh textů na webové stránky 

http://www.cesky-raj.info/. 

Studie obsahuje postup zpracování projektu od vymezení zájmového území projektu, přes 

definici objektů zájmu, po proces naplnění databáze objektů. Studie dále předkládá návrhy 

produktů cestovního ruchu a způsob jejich propagace a návrh textů pro internetové stránky 

Sdružení Český ráj.   

 

http://www.cesky-raj.info/
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1 VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Sdružení Český ráj je zájmovým sdružením měst, obcí a dalších právnických osob. Účelem 

sdružení je spolupráce členských obcí, měst a dalších právních subjektů na rozvoji cestovního 

ruchu v turistickém regionu Český ráj. 

Tento region je jeden z 16 oficiálních turistických regionů České republiky, které byly 

vymezeny Českou centrálou cestovního ruchu -  CzechTourism. 

Mírně zvlněná krajina s charakteristickými skalními městy v okolí Turnova a Jičína získala v 

roce 1955 jako první v České republice statut chráněné krajinné oblasti. Díky výjimečnosti v 

celosvětovém měřítku je Český ráj zahrnut i mezi geoparky UNESCO. 

Turistická oblast Českého ráje zahrnuje nejenom vlastní CHKO Český ráj a Geopark 

UNESCO Český ráj, ale zahrnuje širokou oblast nacházející se na území třech krajů 

Královéhradeckého, Libereckého a Středočeského.  

Zájmové území bylo vymezeno zadavatelem projektu. Výčet obcí a obcí s rozšířenou 

působností v řešeném území je uveden v Příloze 1 této studie.  

V projektu řešené území sahá od Novopacka a Jičínska v Královehradeckém kraji, přes 

Semily, Železný Brod a Turnov v kraji Libereckém, po Mnichovo Hradiště a část 

Mladoboleslavska ve Středočeském kraji.  

Hlavní důraz je kladen na obce ležící v Libereckém a Královéhradeckém kraji, přesah do 

území kraje Středočeského je maximálně 20 %. Tento přesah je stanoven výzvou v rámci 

ROP NUTS II Severovýchod pro oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v 

oblasti CR (14. kolo výzvy) ze dne 26. října 2009. 

 
Obrázek 1.1: Vymezení oblasti zájmu 
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2 VYMEZENÍ OBJEKTŮ ZÁJMU 

V rámci projektu bylo vymezeno na základě požadavků Sdružení Český ráj několik skupin 

objektů, kterými se studie zabývá. Jedná se o:  

 technické zajímavosti, 

 rozhledny a rozhledová místa, 

 významné osobnosti ve vztahu k průmyslovému dědictví regionu, 

 akce v regionu v souvislosti s jeho průmyslovým dědictvím. 

2.1 Technické zajímavosti a rozhledová místa 

Průběžným cílem projektu bylo vytvoření seznamu technických zajímavostí a rozhledových 

míst. Tento seznam byl vytvořen na základě informací z několika zdrojů. 

Databáze Sdružení Český ráj 

Základním zdrojem pro vytvoření seznamu technických památek a rozhledových míst na 

území Českého ráje je původní databáze, kterou Sdružení Český ráj využívá pro své webové 

stránky. V tomto datovém skladu se v době zahájení projektu nacházelo 14 technických 

staveb a 35 rozhleden a vyhlídkových míst. Tyto objekty byly také zařazeny do terénního 

mapování s důrazem na aktualizaci informací. 

Obce a obce s rozšířenou působností 

Dalším zdrojem objektů zájmu jsou informace získané od obecních úřadů resp. od jejich 

zaměstnanců. Několikrát byli elektronickou a telefonickou formou osloveni příslušní 

pracovníci úřadu v zájmovém území se žádostí o poskytnutí údajů, které by mohlo být 

podkladem pro vytipování dalších objektů zájmu. 

Jednalo se na jedné straně o údaje poskytované obcemi jako takzvané územně-analytické 

podklady (osloveni byli odbory územního plánování, popř. přímo správci GIS), na druhé 

straně pak byli osloveni pracovníci odborů kultury a další, kteří by mohli mít informace přímo 

o objektech z jejich pohledu vhodných pro zařazení do seznamu technických zajímavostí a 

rozhledových míst. 

Na základě těchto aktivit se seznamu rozšířil o 31 nových objektů zájmu.  

Databáze Národního památkového ústavu 

Národní památkový ústav provozuje na svých stránkách databázi MonumNet 

(http://monumnet.npu.cz/monumnet.php). Z této databáze byly vytipovány objekty zájmu do 

kategorie technických zajímavostí. Jednalo se především o tipy na památkově chráněné 

objekty technického rázu, nebo o objekty, kde je možné očekávat kromě samotné stavby i 

vnitřní vybavení technického rázu jako mlýny či sýpky (po domluvě se SČR). 

Klub českých turistů – V. Horák 

Pan Václav Horák je dlouhá desetiletí členem Klubu českých turistů a zhruba čtyři desetiletí 

zastával v organizaci funkci, v rámci které se přímo podílel na tvorbě a obnově značení 

turistických tras v této oblasti. Jeho kvalifikace z hlediska odborného (oblast cestovního 

http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
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ruchu) i z hlediska znalosti místního prostředí je tak zřejmá. Po konzultaci bylo tedy na 

základě jeho návrhu  do seznamu připojeno 12 technických zajímavostí (např. krematorium v 

Semilech, šest železničních tunelů na trase 030 Semily – Turnov nebo galerie na Riegrově 

cestě s tunýlkem) a 35 rozhleden a vyhlídek (např. vyhlídky na Chlévišti v Besedických 

skalách), byly aktualizovány seznamy vyhlídek v Prachovských skalách a na Kamenického 

stezce). Po konzultaci s panem Horákem byly také aktualizovány některé popisné texty u 

objektů, které byly v původním seznamu na stránkách Sdružení Český ráj. 

Ostatní zdroje 

Jako další zdroje objektů zájmu byly použity internetové portály zabývající se cestovním 

ruchem (např. www.hrady.cz, www.turistika.cz), webové stránky zájmových sdružení (např. 

autoklub Nová Paka). Dále pak byly vytipovány objekty z tištěné podoby propagačních 

materiálů dostupných v místních infocentrech a na jejich internetových stránkách. Zdrojem 

objektů zájmu je i samotné šetření, během něhož byly do seznamu mapovatelem doplněny 

smysluplné objekty zájmu nalezené přímo v terénu. Objekty zařazené do tohoto seznamu 

vzešly i z připomínkování prvního návrhu seznamu Sdružením Český ráj a informačními 

centry, byly použity také kontakty na subjekty, které se do projektu samy chtěly zapojit a 

přihlásily se na základě veřejné výzvy Sdružení Český ráj. 

2.2 Průmyslové dědictví – významné osobnosti v regionu 

Znalost průmyslového dědictví v regionu Český ráj a vliv historie a průmyslu na vývoj 

krajiny je důležitou podmínkou správného návrhu produktů cestovního ruchu. Jednotlivé části 

regionu Český ráj procházely poněkud odlišným vývojem. Návrh produktů cestovního ruchu 

respektuje historii krajiny a snaží se nabídnout v jednotlivých lokacích právě ty technické 

zajímavosti, které jsou pro danou oblast charakteristické. 

Historický vývoj Regionu Český Ráj výrazným způsobem ovlivnilo několik historických 

epoch. 

Za vlády Albrechta z Valdštejna, který z Jičína učinil centrum svého panství, došlo v okolní 

krajině k významné přeměně. Na jihovýchod od Jičína vznikl jiný krajinný koncept, jehož 

autorem a realizátorem byl hrabě Schlik, který na tomto území působil na přelomu 17. a 18. 

stol. Celá krajina kolem Jičína tak nese výrazné stopy barokní krajinné kompozice, sestávající 

z drobných sakrálních staveb, alejí či průseků.  

Dalším významným obdobím, zvláště pro tu část regionu Český ráj ležícím v Libereckém 

kraji, je rozkvět českého sklářství v 18. a 19. století. Oblast na sever od Železného Brodu byla 

osídlena německým obyvatelstvem. Naproti tomu Železný Brod byl na rozdíl např. od 

Jablonce nad Nisou osídlen chudým českým obyvatelstvem. Život v oblasti s nepříliš 

vhodnými podmínkami pro zemědělskou činnost byl složitý. Výroba skleněné bižuterie z 

polotovarů (skleněných tyček) zajistila mnoha rodinám obživu a šikovné řemeslné ruce si 

brzo získaly v této oblasti průmyslu věhlas. 

V roce 1920 vzniká Odborná sklářská škola, která podnes vychovala celé generace sklářů. 

Učily na ní mj. takové osobnosti českého skla jako Metelák, Juna, Brychta, Libenský nebo 

Ježek. Brychtovy skleněné figurky z 20. let stály na počátku jedinečné, dodnes 

charakteristické výroby. Po roce 1948 byla většina dílen sloučena do podniku Železnobrodské 

sklo. 
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Město Turnov získalo věhlas díky zpracování drahých kamenů, které se ve 14. století 

vyvážely mimo jiné i do Benátek. Po vyčerpání zdejších nerostů se začalo se zpracováváním 

měkčího olovnatého skla. Mezi nejvýznamnější strojní brusírny skla 20. století patří: 

May&Palma, František Šlechta, Selekta-Šlechta, Graf a spol., Valha a Ouhrabka, 

Hermann&Palma. 

Pěstování a zpracování lnu je význačné pro město Semily a jeho okolí. Roku 1774 vznikla v 

Plátenickém domě v Horní Branné první česká továrna na lněné plátno. Majitelem byl 

František Antonín Střížek, velkoobchodník se lněným plátnem, který zároveň provozoval 

tkalcovskou dílnu. 

V 19. století na tuto tradici navázalo v podobě textilních přádelen, tkalcoven, šlichtoven a 

dalších provozů textilní výroby mnoho firem. Z mnohých jmenujme firmy F. Schmitt, Melich 

a syn, továrníky H. Bayera, V. Vobořila, v Lomnici nad Popelkou působící J. Crhu a B. 

Šlechtu.  

Dodnes velký význam pro vývoj regionu má na Mladoboleslavsku automobilový průmysl.  

Dnešní společnost Škoda auto, součást koncernu Volkswagen Group, je přímým 

pokračovatelem legendární mladoboleslavské firmy Laurin a Klement, založené roku 1895. 

Později tato firma převzala také libereckou automobilku RAF (Reichenberger Automobil 

Fabrik), založenou v roce 1907 majitelem textilních továren a automobilovým závodníkem 

Theodorem von Liebiegem. 

2.3 Akce v regionu 

V rámci přípravy realizace návrhů produktů cestovního ruchu založených na technických 

zajímavostech je vhodné zmapovat také turistické akce konané v regionu Český ráj. Na 

základě sběru dat z internetu a v terénu a na základě informací z tiskových materiálů na 

infocentrech byl vytvořen seznam akcí pořádaných v roce 2012. Do tohoto seznamu byly 

zařazeny ty akce, které mají souvislost s průmyslovým dědictvím regionu. Navíc byly 

zařazeny akce, které se konají ve vymapovaných objektech zájmu např. v pivovarech. Seznam 

akcí konaných v regionu je součásti Přílohy 6. 

Ve městě Turnov a Železný brod, se koncentrují aktivity zaměřené na zpracovávání drahých 

kamenů a sklářství, jedná se například o akci Zimní sklářské pátky konající se v období od 

2. 12. 2011 do 1. 3. 2012 v Železném Brodě, dále slavnost Kámen a šperk, jež se uskuteční 

7. července v Turnově, nebo setkání sklářů 15.  - 16. září 2012 v Železném Brodě nesoucí 

název Skleněné městečko. 

Ve městě Mladá Boleslav je k vidění Svatováclavská jízda.  Jedná se o přehlídku historických 

vozidel a promenádní jízdu městem.  Další akcí je výstava k dějinám železnice v muzeu 

Mladoboleslavska.  

Ve městě Jičín se koná 1. - 3. června 2012 akce s názvem Veteránem Českým rájem. Na 

programu akce je soutěž a vyjížďka pořádaná jičínským klubem veteránů (Veterán Car Club 

Jičín). Město Železný Brod a oblast Pojizeří jsou dějištěm sedmého ročníku turisticko-

orientační rallye motocyklových a automobilových veteránů.   

Mezi další významné akce se řadí Technopolis, interaktivní výstava vědy a techniky 

2. poloviny 19. století a počátku 20. století. Tato akce se koná na zámku Sychrov 21. 4. - 

31. 10. 2012. 
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Na zámku v Mnichovu Hradišti je výjimečnou příležitostí prohlídka speciálně chráněných 

originálních prostor jeviště a mechaniky zámeckého divadla s odborným výkladem, kterou je 

možné absolvovat od 2. dubna do 24. září 2012. 

V regionu se pravidelně koná také velké množství akcí s tématikou tradičních řemesel. Tyto 

akce se uskutečňují na území celého regionu. Jedná se především o tradiční jarmarky 

s ukázkami tradičních řemesel, prodejem upomínkových předmětů, kulturním programem. 
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3 TERÉNNÍ PRŮZKUM A TVORBA DATABÁZE 

Pro vlastní naplnění databáze technických zajímavostí a rozhledových míst bylo nutné 

vytipovat seznam objektů vhodných pro začlenění do databáze. Pro tyto objekty byly určeny 

sledované charakteristiky. Úkolem vlastního terénního průzkumu a sběru informací 

z internetu, pak bylo zjistit konkrétní informace o objektech zájmu a pořídit fotodokumentaci. 

Po terénním šetření byly všechny zjištěné informace zapracovány do výsledné databáze 

technických zajímavostí a rozhledových míst. Terénní šetření mělo také za úkol sběr 

informací o akcích konaných v regionu a podkladů pro přehled průmyslového dědictví 

regionu.      

3.1 Příprava terénního průzkumu 

Vlastnímu terénnímu šetření předcházelo vytipování objektů zájmu pro místní šetření a návrh 

jevů sledovaných v terénu. 

Seznam objektů zájmu 

Na základě všech zdrojů byl vytvořen seznam objektů zájmu ve třech kategoriích – technické 

zajímavosti, rozhledová místa a akce v regionu.  

Objektům zájmu v kategorii technické zajímavosti byl přiřazen kód TXXX, kde symbol T 

označuje kategorii a trojmístné číslo (zde reprezentováno symboly XXX) určuje pořadí 

objektu zájmu, tak jak byly do seznamu přidávány. Obdobně pak byly kódem označeny 

objekty v kategorii rozhledových míst (RXXX). Tyto kódy slouží dále jako jednoznačné 

identifikátory v seznamu technických zajímavostí a rozhledových míst. 

 Seznam těchto objektů je součástí přílohy této studie. 

Struktura databáze 

Pro terénní šetření bylo nejdříve nutné navrhnout okruh sledovaných jevů. Základem pro 

tento návrh byly sledované jevy u původní databáze SČR. Byly tak navržena struktura 

databáze ve formátu *.xls (MS Office). Tato struktura byla rozšířena o další sledované jevy 

(např. atraktivita, GPS souřadnice apod.) při zachování kompatibility s původní databází. Do 

této struktury byl importován seznam objektů zájmu. Výstupem této fáze projektu tak byl 

vznik „prázdné“ databáze tvořené seznamem bodů zájmu (řádky) a prázdnými poli 

sledovaných atributů (sloupce). 

Pro vlastní terénní šetření bylo nutné lokalizovat jednotlivé body zájmu v seznamu 

technických zajímavostí a rozhledových míst. Proto byly na základě dostupných informací 

(informace z původní databáze, informace z obecních úřadů, z webu apod.) zjištěny GPS 

souřadnice těchto bodů zájmu.  

Před samotným terénním průzkumem byl proveden předběžný sběr dat z internetového 

prostředí zvláště sběr informací o objektech turisticky již využívaných. 
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3.2 Vlastní terénní průzkum 

Úkolem mapovatele při vlastním terénním šetření bylo ověřit správnost lokalizace a v případě 

lokalizace chybné původní GPS souřadnice opravit, pořídit fotodokumentaci objektů zájmu a 

zjistit hodnoty u sledovaných jevů. 

Sběr terénních dat proběhl v termínech 11. 5. - 20. 5. 2012 a 25. 5. - 27. 5. 2012.  

Při terénním šetřením byla aktualizována data z původního datového skladu Sdružení Český 

ráj zejména údaje o otevírací době a výši vstupného u turisticky provozovaných objektů.  

Vzhledem k velkému objemu bodů zájmu a časové náročnosti šetření u vyhlídkových míst a 

složité dostupnosti, nebyla pořizována fotodokumentace u všech vyhlídkových míst a v 

souladu se zadávací dokumentací byly pořízeny fotografie především u míst, jejichž hodnota 

spočívá nejen v krajinářsky cenném výhledu, ale u nichž lze očekávat význam z hlediska 

hodnot technického rázu. Přednostně tak byla mapována rozhledová místa jako např. 

rozhledny, kostely, hrady a zříceniny. 

3.3 Zpracování dat z terénního průzkumu 

Data získaná terénním průzkumem byla implementována do databáze technických zajímavostí 

a rozhledových míst. Do databáze byly doplněny nové objekty zájmu zjištěné mapovatelem 

přímo v terénu.  

Seznam technických zajímavostí a rozhledových míst sloužící jako podklad pro terénní 

šetření obsahuje objekty zájmu z mnoha zdrojů. V několika případech byla mapovatelem 

zjištěna duplicita objektů zájmu z tohoto seznamu. Duplicitní záznamy byly v databázi 

ponechány a označeny jako duplicitní pro zachování průběžného číslování objektů.   

Ne vždy mapovatel zjistil o objektech zájmu všechny potřebné informace. Na základě 

zjištěných informací přímo v terénu (správná lokalizace objektu, identifikace vlastníka, 

nájemce), tak proběhl další kolo zjišťování informací na internetu a telefonicky. Tyto nově 

zjištěné skutečnosti pak doplnily „prázdná místa“ v databázi.  

Cílem sběru dat nebylo beze zbytku naplnit atributy výsledné databáze technických 

zajímavostí a rozhledových míst, ale poskytnout dostatek informací pro výběr objektů 

vhodných pro využití v cestovním ruchu. Z toho hlediska je výsledná naplněnost databáze nad 

rámec původního záměru. 

Pořízená fotodokumentace byla roztříděna do adresářové struktury. Názvy adresářů jsou 

tvořeny jednoznačným identifikátorem (kód objektu), názvem objektu a v případě potřeby 

doplněny ještě o název obce (např. T022 Kamenný most, Libštát). Fotografie byly 

pojmenovány obdobným způsobem. Jejich název navíc obsahuje pořadové číslo fotografie 

objektu zájmu (např. T022 Kamenný most, Libštát0002.JPG). 

Pro lepší přehlednost objektů zájmu při následném vytipování produktu cestovního ruchu byla 

rozšířena primární kategorizace dat (technická zajímavost x rozhledové místo) o kategorizace 

sekundární.  

Mezi technické zajímavosti byly zařazeny např.: zemědělské objekty (mlýn, sýpka, sušárna 

ovoce …), vodohospodářské stavby (malá vodní elektrárna, vodojem), ateliér a galerie 

(drobná uměleckořemeslná činnost), průmyslový objekt (textilní továrna, železárna apod.), 

městská infrastruktura (lázně, mincovna, příměstská vila, městská hvězdárna…), dopravní 
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stavba (nádražní budovy, silniční a železniční mosty, tunely, železniční tratě…), 

pivovarnictví (pivovar, sladovna), školské zařízení, jiné (kuželník, skleník, kovárna, pila). 

Mezi rozhledová místa byly zařazeny: hrady a zříceniny, sakrální stavby, rozhledny, 

vyhlídky, komunikace s výhledem.  

3.4 Tvorba mapové vrstvy  

Vzhledem k prostorovým vztahům a jejich významu pro návrh na další využití databáze 

technických zajímavostí a rozhledových míst pro tvorbu produktů cestovního ruchu a 

zapracování nově zmapovaných objektů do stávajících produktů byl vytvořen soubor ve 

formátu ESRI shapefile. Ten slouží pro zobrazení objektů zájmu do prostředí GIS. Formát 

ESRI shapefile tvoří nerozlučně 3 soubory s koncovkami *.shp, *.shx, *.dbf. 

Analytické nástroje GIS a analýza vhodnosti objektů zájmu pro využití v cestovním ruchu na 

základě jejich atraktivity je hlavním podkladem pro následné vytipování tipů na výlet dle 

zadávací dokumentace. 
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4 NÁVRH PRODUKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU 

Produkt cestovního ruchu je souhrn veškeré nabídky soukromého či veřejného subjektu 

podnikajícího v cestovním ruchu nebo cestovní ruch koordinujícího. Patří mezi 

kontrolovatelné faktory – součást marketingového mixu. Jedná se o zboží (suvenýry, knižní 

průvodci, mapy apod.) či služby (ubytování, stravování, doprava, služby průvodců apod.). 

Produkt cestovního ruchu je typický komplexností, subjektivitou "prožívání" spotřeby 

produktu, vysokým podílem lidské práce a dotváření lidským faktorem. 

Na kvalitní produkt v cestovním ruchu je uplatňován koncept tří úrovní produktu. 

Základní produkt je samotné „prožívání“ spotřeby produktu. Do této úrovně produktu patří 

subjektivní hodnoty jako například zábava, dobrodružství, luxus, jedinečnost, mysterium, 

genius loci apod. Základní produkt tvoří nosnou část celého produktu a bez důsledného 

uvědomování si obsahu základního produktu není možné pouhou realizací produktu reálného 

poskytnout služby v nejvyšší kvalitě.  

Reálný produkt je nejsnáze „hmatatelnou“ částí produktu. Tvoří ho konkrétní služby 

například zábavní park, dobrodružná cesta po safari, prohlídkový okruh zámku apod.  

Rozšířený produkt pak plně naplňuje definici produktu cestovního ruchu a rozšiřuje primární 

nabídku služeb o služby ubytovací, dopravní, servisní, propagační, koordinační apod.  

Hlavním úkolem studie je navrhnout vhodné produkty cestovního ruchu na základě reálných 

poznatků z terénního šetření v regionu. Na základě analýzy databáze technických zajímavostí 

a rozhledových míst a prostorových vztahů mezi jednotlivými objekty zájmu byly navrženy 

tři produkty cestovního ruchu. 

  



 

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.  

 

14 

 

PROCESPROCES

4.1 Po stopách českého sklářství a bižuterie 

Po stopách českého sklářství 
a bižuterie 

 

 

 

Historie českého skla a bižuterie 

 s ukázkou práce českých umělců  

a výrobou vlastních šperků 
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Jedno i vícedenní výlet pro aktivní skupinu turistů, jejichž cílem není pouze nechat se pasivně 

okouzlit krásami přírody Českého ráje (byť fyzicky aktivní formou např. na kole), ale poznat 

jedinečnost průmyslového a řemeslného dědictví tohoto kraje, vyhlášeného svou tradicí 

výrobků ze skla a výroby bižuterie i z dalších materiálů. 

Produkt nabízí nahlédnutí do historie sklářství, ukázku umu a šikovnosti českých umělců a 

řemeslníků, praktickou ukázku výroby a možnost výroby vlastního uměleckého díla. 

Cílová skupina 

Organizované tuzemské zájezdy, prarodiče s dětmi, zahraniční turisté (Západní Evropa, 

Japonsko…) 

Prostorová specifikace produktu 

Prostorové vymezení nabídky produktu Po stopách českého sklářství a bižuterie vymezuje 

oblast Železného Brodu, Kozákovska, Semil a Lomnice nad Popelkou. Hlavním těžiště 

nabízených služeb je v Železném Brodě a jeho bezprostředním okolí a v městě Turnově.   

 

 
Obrázek 4.1: Skláři a výroba bižuterie (modrá) v Českém ráji s ohnisky zájmu v Železném Brodě 

a Turnově (včetně oblasti pod Kozákovem) 

Tipy na výlet 

Navštivte Kamenářský dům v areálu muzea Českého ráje, Galerii Granát v Turnově i třeba 

vinárnu v prostorách bývalé sklářské huti, pak se přesuňte vlakem do Železného Brodu 

(15km), navštivte ukázku výroby místní sklářských firem a uměleckých dílen, vyrobte si 

vlastní šperk, vlakem se pak vraťte zpět. Pro milovníky aktivní dovolené doporučujeme 

namáhavou, ale krásnou trasu z Turnova pod masivem hory Kozákov do Železného Brodu 

(15km) s méně náročným návratem údolím řeky Jizery přes malebnou Malou Skálu (15km). 
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Pokud máte rádi vodu, využijte nabídky místních půjčoven lodí a absolvujte, alespoň část 

cesty na lodi přímo po řece Jizeře. Určitě nebudete zklamáni.  

Specifikace nabízených služeb 

 

Obrázek 4.2: Úrovně produktu Po stopách českého sklářství a bižuterie 

Základní produkt  

Atmosféra a jedinečnost výroby skla a bižuterie, vlastní zapojení, odbornost 

Reálný produkt 

Exkurze do výrobních podniků a ateliérů, návštěva galerií a dalších míst vystavujících ukázky 

sklářského umu a šperkařství 

Odborný výklad při ukázkách výroby 

Výroba šperků návštěvníky 

Rozšířený produkt 

Koordinace 

Vzhledem k nutnému zapojení mnoha subjektů, jejichž primární činností není působení 

v cestovním ruchu, je bezpodmínečně nutná kvalitní a trvalá koordinace tohoto produktu 

cestovního ruchu. Logickým koordinátorem produktu vzhledem k regionu (Český ráj) a sféře 

(cestovní ruch) je Sdružení Český ráj. Koordinace produktu je nutná z několika hledisek: 

 Časová a prostorová koordinace  
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Mnoho subjektů navrhovaných do tohoto produktu již dnes nabízí služby cestovního ruchu. 

Jejich nabídka je však omezena minimálním počtem zájemců např. o exkurzi do provozů nebo 

dobou nabídky těchto služeb (většina pouze ve všední dny). Pro kvalitní nasazení produktu je 

nutné vhodnou koordinací ze strany SČR usměrnit pohyb návštěvníků. Zejména v provozech, 

kde je nutné zajistit minimální počet zájemců o exkurzi, zajistit naplnění těchto stavů, naopak 

u subjektů, kde poptávka na exkurzi převyšuje v určitých časových úsecích nabídku, je nutné 

nabídnout v těchto termínech alternativní program. 

 Koordinace nabídky subjektů cestovního ruchu 

Sdružení Český ráj musí vstoupit jako koordinátor výrobních podniků a ateliérů či studií 

sklářů do procesu tvorby nabídky v oblasti cestovního ruchu. V rámci celistvosti produktu je 

nutné dosáhnout takové nabídky jednotlivých dílčích služeb, které pokud možno plně pokryjí 

technologii výroby skla a výroby bižuterie. Jednotlivé exkurze v provozech musejí být svým 

způsobem jedinečné a vzájemně se doplňovat, navazovat. 

Dále je nutná koordinace termínů, v kterých tyto subjekty své služby nabízejí, tak aby 

návštěvník Českého ráje, který chce plně využít nabídky tohoto produktu, měl pohodlnou 

možnost tento program absolvovat. Pokud není v možnostech subjektů nabízet služby 

v takovém časovém rozsahu, aby bylo možné těchto služeb využít bez objednávky termínů 

exkurze zájemcem, měl by koordinátor zajistit koncentraci těchto služeb v časech největší 

poptávky ze strany návštěvníků. 

Doprava 

S koordinací úzce souvisí doprava, a to jak doprava individuální, tak hromadná.  

V rámci dopravy individuální je nutné zajistit dobrou informovanost o dopravní infrastruktuře 

(parkovací místa, parkování kol apod.).  

Využití hromadné dopravy návštěvníky (vlakové i autobusové) je nutné koordinovat s časem 

nabídky služeb a délkou jednotlivých exkurzí. 

Propagace 

Je nutná propagace jednotlivých služeb tohoto produktu pod jednou hlavičkou. Vzhledem 

k povaze nabízených služeb a zaměření na aktivního návštěvníka, majícího zájem o poznání 

tohoto kraje z ne zcela běžného hlediska, je nutná zejména široká propagace mimo oblast 

Českého ráje. 

Sklářská historie a současnost tohoto regionu spolu s tradicí výroby bižuterie je v rámci České 

republiky jedinečná. Posílit povědomí o nabídkách služeb souvisejících s tímto odvětví 

z hlediska cestovního ruchu u potencionálních návštěvníků regionu Českého ráje je hlavním 

úkolem propagace. Ideálním způsobem propagace je propagace v televizních pořadech jako 

např. Toulavá kamera, Objektiv apod. a prezentace celého produktu na portálech cestovního 

ruchu (např. Kudy z Nudy). 

Propagace na vlastních internetových stránkách Sdružení Český ráj je samozřejmostí a to jak 

propagace formou tipů na výlety, tak propagací jednotlivých subjektů zabývajících se 

sklářstvím a výrobou bižuterie ochotným nabízet exkurze a ukázky výroby.   

Plné využití nabídky produktu časově pokrývá několikadenní návštěvu kraje. Je tedy možné 

propagovat tento produkt jako ucelený balíček služeb přímo cestovním kancelářím 

nabízejících tuzemské poznávací zájezdy s důrazem na zahrnutí produktu do jejich nabídek. 
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Propagaci pomocí tiskových materiálů a velkoformátové reklamy (billboard) přímo v oblasti 

Českého ráje je vhodné prostorově zacílit na ta místa, která jsou navštěvována návštěvníky, 

jejichž původním cílem byly majoritní produkty cestovního ruchu Českého ráje (skalní 

oblasti, památky). 

Samostatnou oblastí je pak propagace mimo oblast České republiky. V této oblasti je nutná 

úzká a trvalá spolupráce s Českou centrálou turistického ruchu – CzechTourism. Je nezbytné 

zdůraznit světovou úroveň místního sklářství například autorů Libenský a Brychtová a jeho 

úspěchy na světových výstavách EXPO 58, EXPO 67, EXPO 70 apod.  

Seznam jednotlivých služeb a jejich poskytovatelů 

V rámci tohoto produktu byly zvoleny pouze ty objekty zájmu z databáze technických 

zajímavostí a rozhledových míst mající přímou vazbu na historii a současnost sklářství 

v oblasti a na výrobu bižuterie. 

 
Tabulka 4.1: Seznam jednotlivých služeb a jejich poskytovatelů 

Kód 
subjektu 

Název 
subjektu 

Obec Popis subjektu Exkurze Expozice 

T069 
Lampglas, 
s.r.o – 
sklářství 

Železný Brod 
firemní prodejna 
s možností exkurze 

A A 

T070 

Městské 
muzeum 
Železný Brod 
- sklářská 
expozice 

Železný Brod 
muzejní expozice s 
prodejnou ukázkové výroby 

A A 

T071 
Kamila Parsi - 
ateliér skla 

Mírová pod 
Kozákovem 

E-shop, exkurze ateliéru 
s ukázkou výroby po tel. 
Domluvě 

A 
 

T073 

Tradiční 
sklářská 
výroba u 
sklářského 
kahanu Iveta 
Valentová 

Semily 
výroba a prodej navíjených 
perlí a skleněných figurek, 
stánek na hradě Valdštejn  

A 

T075 
Výletní areál 
Pěnčín 

Pěnčín 

korálková dílna, sklárna, 
brusírna, kozí farma, 
expozice zem. techniky, 
prodejna výrobků ze skla 

A A 

T076 
Lubomír 
Janků - český 
granát, vltavín 

Mírová pod 
Kozákovem 

broušené kameny a šperky 
z českého granátu a 
vltavínu   

T077 

Miroslava 
Řezníková - 
ukázky výroby 
dřevěných 
šperků 

Koberovy 
výroba a prodej dřevěných 
šperků, pořádání kurzů, 
ukázky výroby 

A 
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Kód 
subjektu 

Název 
subjektu 

Obec Popis subjektu Exkurze Expozice 

T078 
Sklářská 
výroba 
Liglass, a.s. 

Železný Brod výroba, podniková prodejna 
 

A 

T080 
Sklářské 
studio 
Ladislav Oliva 

Železný Brod 
výroba skleněných mozaik 
a hutních koulí 

A 
 

T081 
Sklářský 
ateliér Jiřího 
Ryby 

Lomnice nad 
Popelkou 

možnost exkurze po 
telefonické domluvě   

T082 
SUPŠ 
sklářská 
Železný Brod 

Železný Brod 
kurzy pro veřejnost, 
pronájmy prostor, prodej 
předmětů ze skla 

A 
 

T083 
Jana 
Šavrdová 

Železný Brod 
exkurze pro malé skupiny 
po telefonické domluvě 
přes telefon 

A 
 

T084 AAC s.r.o. Železný Brod 

výroba a prodej vinutých 
perel a bižuterie, možnost 
exkurze pro maximálně 15 
osob po telefonické 
domluvě. 

A 
 

T085 Detesk s.r.o. Železný Brod 

hodinová prohlídka práce 
sklářů, vývoj společnosti i s 
historií sklářství na 
Železnobrodsku, možnost 
prohlídky při minimálním 
počtu 4 osob. 

A A 

T086 

DT GLASS - 
firemní 
prodejna s 
ukázkou 
výroby 

Železný Brod 

možnost zhlédnutí výroby 
foukaného skla s odborným 
výkladem, 
možnost koupě dárku ze 
sklenářské produkce 

A A 

T074 

Galerie 
Granát - 
zpracování 
českého 
granátu 

Turnov 

Výluční vlastník jediných 
dolů na české granáty. 
Prodejní galerie 
Šperky jsou vyrobeny 
zkušenými zlatníky ve 
velmi vysoké kvalitě. 

 
A 

T119 Pacltova huť Turnov 
Dnes můžete posedět u 
zbytku sklářské pece v 
příjemném vinném sklípku.   

T185 
Kamenářský 
dům, areál 
muzea 

Turnov 
„Živý“ dům, který nabízí 
ukázku historických 
řemesel – zlatnictví a 

A A 
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Kód 
subjektu 

Název 
subjektu 

Obec Popis subjektu Exkurze Expozice 

Českého ráje šperkařství, které mají v 
regionu dlouholetou tradici. 
Náplň expozice tzv. 
Kamenářského domu 
osvětluje historii vztahů 
mezi městy Turnov a Idar-
Oberstein vystupující z 
materiálů fondů muzea, 
archivů u nás i v Německu  
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4.2 Století páry a jeho otisk v Českém ráji 

 

 

Století páry 

a jeho otisk v Českém ráji 
 

 

 

 

 

 

Dobrodružná jízda parním vlakem 

 s doprovodným programem 
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Dobrodružná vyhlídková jízda parním vlakem zvlněnou krajinou Českého ráje plnou tunelů, 

mostů a výhledů do malebné krajiny.  

Nostalgická jízda s doprovodným programem v blízkosti železničních stanic. 

Celodenní výlet určený rodinám s dětmi, alternativně je možné rozdělit výlet do několika dnů. 

Cílová skupina 

Rodiče s dětmi, prarodiče s dětmi, milovníci železniční nostalgie 

Prostorová specifikace produktu 

Hlavním reálně nabízenou službou produktu je jízda historickým (parním) vlakem po 

železniční trati 030 z Nové Paky do Turnova se zastávkami ve stanicích Nová Paka, Stará 

Paka, Libštát, Košťálov, Semily, Železný Brod, Líšný, Malá Skála, Dolánky a Turnov 

(délka 40 km). 

Tato malebná trať vlnící se údolími překonává vodní toky osobitými železničními viadukty 

a tam, kde jí v cestě stály kopce, se prokousává jedinečnou soustavou tunelů.  

Vlastní jízdu parním vlakem je vhodné rozšířit o návratovou trasu z Turnova přes Rovensko 

pod Troskami a Libuň, po trati vlnící se po úbočích masivu hory Tábor do Lomnice nad 

Popelkou a dále pak do Staré Paky. 

Vzhledem k důležitosti města Jičín jako turistického centra v přilehlé oblasti je vhodné zajistit 

dostupnost výchozích bodů nabízeného produktu (spoj Jičín –Turnov a přestup v Libuni na 

vlak do Staré Paky). 

 

 
Obrázek 4.3: Železniční trať 030 v úseku Nová Paka-Turnov se zobrazením objektů na trati (hnědý 

symbol) a vhodných partnerů produktu (fialový symbol). 
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Časová náročnost 

Na časovou náročnost výletu lze usoudit z délky cesty vlakem podle běžného jízdního řádu. 

Celková doba jízdy vlakem (Nová Paka – Turnov – Libuň - Nová Paka) je v případě normální 

vlakové soupravy přibližně 2,5 hod. V případě nasazení soupravy s parním vlakem pouze na 

trati Stará Paka – Turnov lze usuzovat na celkovou délku jízdy vlakem cca 3,5 hod.     

Návštěva atraktivit poblíže stanic Nová Paka, Stará Paka, Semily, Železný Brod, Malá Skála, 

Líšný a Turnov je pouze fakultativní a je nutné zajistit takový jízdní řád vlaků, aby bylo 

možné rozumně přistoupit do dalšího spoje nebo zvolit návrat parním vlakem v opačném 

směru (Turnov – Stará Paka). 

Jízda parním vlakem Stará Paka – Turnov, návrat běžným spojem do výchozího bodu  – 3,5 

hod. 

Doprovodný program – 2,5 hod. 

Tip na výlet 

Krátký výlet parním vlakem ze Železného Brodu do Semil. Jízda parním vlakem soustavou 

tunelů nenechá chladným žádného milovníka nostalgie. Trať vedoucí hlubokým kaňonem 

řeky Jizery je nezapomenutelným zážitkem pro nejmenší i jejich rodiče a prarodiče. Méně 

zdatní se mohou vrátit běžným vlakovým spojem zpět, zdatnější mohou absolvovat 9km 

dlouhý výlet PR Údolí řeky Jizery s návštěvou unikátní exkurze vodní elektrárny ve Spálově 

(vždy v 10:00 a ve 14:00).  

Specifikace nabízených služeb 

 

 

Obrázek 4.4: Úrovně produktu Století páry a jeho otisk v Českém ráji 
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Základní produkt  

Základem nabízeného produktu je vnitřní prožitek a vstřebání atmosféry zašlých let konce 

19. a začátku 20. století. Návštěvníkovi je nabízena nostalgie parní železnice. Doprovodný 

program ve stanicích pak zajistí potřebnou dávku rozptýlení a zábavy všem účastníkům 

zvláště pak těm nejmenším. Jízda soustavou tunelů, překonávání vodních toků naplní všechny 

účastníky pocitem společně prožitého dobrodružství. 

Reálný produkt 

Vlastní reálně nabízenou službou je především samotná jízda parním vlakem. Dalšími 

službami jsou návštěva (exkurze) zajímavých objektů na trase, doprovodný program 

v nádražních halách. 

Seznam nabízených služeb: jízda parním vlakem, jízda historickým motorovým vlakem, 

výstavy s železniční tématikou (modely vlaků, parních lokomotiv, 3D modely tratí), exkurze 

v historických továrních budovách s ukázkou výroby, doprava z železniční stanice 

historickým autobusem do bodů zájmu, dobově oblečený kompars, ukázky činnosti 

zájmových spolků, ochotníků apod. 

Rozšířený produkt 

Koordinace 

Realizace tohoto produktu je přímo odvislá od podpory provozovatele železniční sítě 

a parních vlaků. V prvním případě jde o Správu železniční dopravní cesty (SŽDC), v druhém 

je nutná spolupráce se spolky přátel železnice, popřípadě s Českými drahami a.s. (vlastník 

nádražních budov). Na základě takovéto spolupráce je pak nutné koordinovat nasazení 

parních nebo jiných motorových vlaků na pravidelné nebo spíše mimořádné jízdy zejména 

o víkendech.  

Hlavním úkolem SČR při realizaci tohoto produktu pak je koordinace s ostatními subjekty 

v návaznosti na program ve stanicích. Spolupráce se zájmovými spolky na programu 

ve stanicích, spolupráce s kluby veteránů, divadelních spolků, s výrobci skla a bižuterie, 

to vše je nutností pro navození té správné nostalgické atmosféry 19. a začátku 20. století.    

Doprava 

Hromadná doprava do výchozích bodů jízdy parním vlakem by měla být zcela v rukou 

hlavních partnerů produktu SŽDC a ČD a.s. a provozovatelů hromadné autobusové výpravy. 

SČR zajistí dobrou informovanost o časech odjezdu historických vlaků a parkovacích místech 

pro osobní automobilovou dopravu. 

Propagace 

Je nutná propagace jednotlivých služeb tohoto produktu pod jednou hlavičkou. Propagace 

produktu mimo území regionu je vhodná v tematicky zaměřených televizních pořadech 

(objektiv, toulavá kamery, koření apod.). 

Tento produkt je výjimečně vhodné propojit i s jinými produkty CR (zpestření dopravy na 

hrady, zámky, do skalních měst). Pro propagaci tohoto prostředku nejen jako dopravního 

prostředku je vhodné využít potenciálu a možností hlavních partnerů (SŽDC, ČD a.s.). 
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 Pro propagaci v regionu budou zapojena místní infocentra a pro propagační účely budou 

vybavena tiskovými materiály. 

Webové stránky SČR budou obohaceny o popis produktu, vhodné je umístění vizuálně 

výrazných bannerů (parní lokomotiva). 

Seznam jednotlivých služeb a jejich poskytovatelů 

Tabulka 4.2: Dopravní objekty přímo na železniční trase 

  Na trati 030 Nová Paka – Turnov 

T133 Nádraží Turnov 

T111 Vlakové nádraží - Stará Paka 

    

T042 Říkovský I (železniční tunel na trati 030 Semily - Turnov) 

T043 Říkovský II (železniční tunel na trati 030 Semily - Turnov) 

T044 Říkovský III (železniční tunel na trati 030 Semily - Turnov) 

T045 Říkovský IV (železniční tunel na trati 030 Semily - Turnov) 

T046 Líšenský (železniční tunel na trati 030 Semily - Turnov) 

T047 Rakouský (železniční tunel na trati 030 Semily - Turnov) 

T063 Galerie na Riegrově cestě a krátký tunýlek 

T106 Železniční viadukt Stará Paka 

T108 Most Dřevěňák 

T130 Železniční most přes Jizeru 

T159 Silniční most přes Kamenici a žel. most přes Jizeru 

T165 Železniční trať pod Hrubým Rohozcem vč. Viaduktů 

T191 Železniční viadukt Bělá u Staré paky 

  Na trati Libuň - Stará Paka 

T176 
Železniční trať Lomnice nad Popelkou - Stará Paka, úsek pod 
horou Tábor 

 

Cílem nabídky produktu není „pouhé“ svezení parním vlakem. V rámci produktu je nutné 

naplnit spektrum služeb uvedených výše. Proto je nutné oslovit subjekty, které by na produktu 

spolupracovaly. Mimo hlavních partnerů (SŽDC a ČD a.s.) je vhodné oslovit subjekty 

provozující tyto objekty zájmu z databáze technických a rozhledových míst: 

Tabulka 4.3: Vhodné subjekty pro zapojení do produktu 

T151 A. Jína, továrna na suchary, ukázka výroby v Košťálově Lomnice nad Popelkou 

T171 Budova Tylova divadla Lomnice nad Popelkou 

T175 Firma LODOS (Lomnické Domácí Strojky) Lomnice nad Popelkou 

T073 Tradiční sklářská výroba u sklářského kahanu Iveta Valentová Semily 

T074 Galerie Granát - zpracování českého granátu Turnov 



 

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.  

 

26 

 

PROCESPROCES

T164 Vodní mlýn (tzv. Ábelův) č.p. 7 v Dolánkách u Turnova Turnov 

T185 Kamenářský dům, areál muzea Českého ráje Turnov 

T003 Hydroelektrárna Spálov Železný Brod 

T021 Malá vodní elektrárna Železný Brod Železný Brod 

T069 Lampglas, s.r.o – sklářství Železný Brod 

T070 Městské muzeum Železný Brod - sklářská expozice Železný Brod 

T078 Sklářská výroba Liglass, a.s. Železný Brod 

T080 Sklářské studio Ladislav Oliva Železný Brod 

T082 SUPŠ sklářská Železný Brod Železný Brod 

T083 Jana Šavrdová Železný Brod 

T084 AAC s.r.o. Železný Brod 

T085 Detesk s.r.o. Železný Brod 

T086 DT GLASS - firemní prodejna s ukázkou výroby Železný Brod 

T141 F. Halama, rytí skla a broušení skleněného zboží Železný Brod 

T142 Cristallum, výroba křišťálového skla Železný Brod 

T187 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod 

 

Dále je vhodné zapojit divadelní spolky, zájmová uskupení, veterán kluby apod. Najít a 

oslovit vhodné partnery je nad rámec této studie a je úkolem koordinátora produktu SČR. 
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4.3 Pohled za horizont – stopy lidského ducha v krajině a architektuře 

Pohled za horizont 

 stopy lidského ducha v krajině 
a architektuře 

 

 

 

 

Výprava za krajinou vnější i vnitřní 
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Cesta krajinou prochází údolími, skalními oblastmi, městy, stejně jako staletími. Seznamuje 

tak návštěvníky s přírodou i historií, s jedinečným genius loci zdejší krajiny, která každému, 

kdo ji navštíví, zůstane navždy v srdci.  

Produkt Pohled za horizont: stopy lidského ducha v krajině a architektuře nabízí 

několikadenní putování pěšky i na kole po souboru staveb a vyhlídkových míst, která mají 

krajinářský význam ve smyslu utváření regionu Český ráj v jeho bohaté historii. Provede 

návštěvníky životem ve středověku (mlýny, sýpky, hrady a zříceniny), provede ho záměry 

i realizacemi Albrechta z Valdštejna v oblasti tvorby krajiny (krajinné osy a stavby) i nabídne 

jedinečné výhledy do krajiny.   

Cílová skupina 

Skupiny návštěvníků preferujících pěší turistiku, cykloturistiku, vnímavý návštěvník s chutí 

nahlédnout do paměti krajiny. 

Prostorová specifikace produktu 

Putování za horizont krajiny není jen jedním výletem, ale nabízí inspiraci na mnoho výletů 

pěšky i na kole, pro ty, kteří chtějí plně pojmout genius loci této krajiny. Není nutné tuto pouť 

za pamětí krajiny prožít celou – pro ty, jejichž čas je omezen, nabízí Pohled za horizont 

jednotlivé tipy na výlet.  

Tipy na výlet 

Tipy na výlet záměrně neobsahují Zlatou stezku Českého ráje, která je sama o sobě 

fenoménem zasluhujícím nasazení samostatného produktu cestovního ruchu. 

1. Kopidlno - Jičín  

Putování po vodních mlýnech, sýpkách, hradech a drobných stavbách zanechaných člověkem 

v krajině začíná v Kopidlně a provede Vás kulturní krajinou jihu regionu Český ráj. Čeká Vás 

roubený dřevěný mlýn v Psinicích původně s dvěma vodními koly, zámek a pivovar 

v Dětenicích, zámek Staré Hrady, Sýpka v obci Střevač, zbytky hradu na vrchu Veliš 

s výhledem na Jičín.  Putování uzavírá Valdštejnova komponovaná barokní krajina a město 

Jičín. 

Kopidlno – Dětenice - Staré Hrady - Střevač – Veliš - Jičín (25 km)  

– celodenní pěší putování mírně zvlněnou krajinou (1b), lehká cykloturistika (1a)  
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Obrázek 4.5: Tip na výlet 1a a 1b (Kopidlno – Jičín). 

2a. Jičín – Lomnice n. Popelkou 

Pokud jste již absolvovali prohlídku pohádkového města Jičína, vydejte se na toulky 

komponovanou Vadštejnovou krajinou. Navštivte rozhlednu Milohlídka, vrch Zebín, 

příměstskou vilu - Valdštejnskou Loggii. Cesta Vás dále zavede do malebné vesničky 

Studeňany se zachovalým souborem lidové architektury. Po modré značce z obce Radim Vás 

putování zavede do krásného údolí potoka Tužínka. Ten napájel tři rybníky a poháněl tři 

mlýny. Rybníky se do dnešních dob nezachovali, ale mlýny zde stále ještě stojí. 

Nejkrásnějším a nejzachovalejším je mlýn nejvýše proti proudu až na konci vsi.  

Po odbočení z modré turistické značky v osadě Zboží vystoupejte na zříceninu hradu 

Kumburk, kde Vás čeká široký rozhled do okolní krajiny. Odtud se vydejte až na Tichánkovu 

rozhlednu na hoře Tábor. Zde na Vás kromě výhledu čeká i možnost se občerstvit ve zdejší 

restauraci  přímo u rozhledny. Na závěr cesty už jen sestupte do Lomnice nad Popelkou. 

Jičín – Radim – Kumburk – Tábor – Lomnice nad Popelkou (25km)  

– celodenní pěší turistika střední obtížnosti 

2b. Jičín – Lomnice nad Popelkou 

Vydejte se přes Zebín a Valdštejnskou Loggii do obce Železnice. Kromě vlastivědného 

muzea Vás zde čeká také mlýn Oldřicha Prášila s odbornou prohlídkou.  Zařízení mlýna a 

jeho vybavení je velice zachovalé a stále funkční. Je to vynikající ukázka řemeslného fortelu a 

umění sekerníků, strojařů a mlynářů dřívějších let. 
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Z Železnice se vydejte po silnici do Bradlecké Lhoty. Zde se můžete občerstvit v bývalém 

mlýně (dnes Penzion Bradlec) a vydat se po cyklotrase č. 4278 na zříceninu hradu Bradlec. Po 

cestě Vás čeká Babákův mlýn, dodnes zachovaný v původním stavu. Přes Ploužnici a Chlum 

Vás cyklotrasa č. 4142 dovede až na Tichánkovu rozhlednu nad Lomnicí n. Popelkou. Na 

další cestě po cyklotrase si užijte rozhledy na Lomnici nad Popelkou a na horizontu 

Krkonoše. Až budete sjíždět do Lomnice n.P. nezapomeňte si udělat odbočku na rozhlednu 

skokanského můstku. 

Jičín – Železnice – Bradlecká Lhota – Bradlec – Ploužnice – Chlum – Tábor – Lomnice n.P. 

(20km) 

– středně náročný výlet pro cyklisty 

 
Obrázek 4.6: Tip na výlet 2a a 2b (Jičín - Lomnice nad Popelkou). 

3. Lomnice nad Popelkou – Semily 

Z Lomnice nad Popelkou se vydejte po modré turistické značce do Skuhrova, na konci modré 

značky, odbočte vpravo a přes Skuhrovský vrch se dostanete k silnici z Lomnice na Semily. 

Po této silnici však nepůjdete dlouho. Drobná asfaltová silnička Vás zavede přes kopec 

Chotice do Bezděčína, odkud se po červené značce a následně po žluté dostane až do Semil. 

Lomnice n. Popelkou – Bezděčín – Komárov – Chuchelna – Semily (16km)  

– pěší turistika   

4a. Semily – Železný Brod 

Známou Riegrovou cestou údolím divokým údolím řeky Jizery projděte až do Podspálova. 

Pokud si cestu dobře naplánujete, můžete absolvovat jedinečnou prohlídku zdejší malé vodní 
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elektrárny (vždy v 10:00 a 14:00). Odtud se můžete vystoupat po modré do Spálova a po 

Kamenického stezce se vrátit do Semil nebo můžete pokračovat podél řeky až do Železného 

Brodu.  

Semily – Železný Brod (10 km) 

- pěší nenáročná turistika 

4b. Semily – Železný Brod 

Po cyklostezce vystoupejte do Benešova u Semil. Odtud pak pojedete kolem kopce Benešov 

do Příkrého. Pod Benešovem se skrývá jedinečná Cimrmanova vyhlídka, pokud Vám zbude 

čas a síly, neváhejte ji navštívit. Z Příkrého se vydejte po silniční komunikaci směrem na 

Cimbál (doleva směrem na Semily), odtud Vám zbývá jen krátká vzdálenost k Masarykově 

vyhlídce. Po návratu zpátky do Cimbálu pokračujte směrem na Bozkov. Po sjezdu do údolí 

zahněte vlevo a přes Dolní Bozkov se dostanete až k soutoku řeky Kamenice a Jizery. Zde si 

všimněte neobvyklého silničního mostu postaveného jako první u nás šikmo přes vodní tok. 

Můžete navštívit zdejší restauraci a absolvovat prohlídku v malé vodní elektrárně z počátku 

20. století. Na závěr si užijete stinnou jízdu podél řeky Jizery až do Železného Brodu.  

Semily – Nouzov – Příkrý – Dolní Bozkov – Podspálov – Železný Brod (20 km)  

- jednodenní cykloturistický výlet s místy náročným stoupáním a klesáním po silničních 

komunikacích 

5a. Železný Brod – Turnov 

Po zelené značce z Železného Brodu vystoupejte až do osady Vrát, dále pokračujte, až 

narazíte na žlutou turistickou značku. Odbočte po ní vpravo. Cesta Vás zavede do 

Besedických skal se spoustou výhledů a tajemných zákoutí. Po projití skalní oblasti Vás žlutá 

stezka dovede zpět na zelenou značku. Po ní směřujte ke zřícenině hradu Zbirohy a dále do 

osady Rakousy. V ní Vás zaujme železniční most přes řeku Jizeru. Podél komunikace pak 

dojdete až do Turnova. 

Železný Brod – Vrát – Besedické skály – Rakousy – Turnov (16km)  

–  náročná, ale krásná trasa pro pěší turistiku 

5b.  Železný Brod – Turnov 

Z Železného Brodu se vydejte po hlavní komunikaci směrem na Turnov. Na konci Želeného 

Brodu můžete obdivovat oceněnou moderní stavbu malé vodní elektrárny. Silnice Vás zavede 

až do Malé Skály, malebné obce u v údolí řeky Jizery. Po té, co minete Pantheon na skále po 

pravé ruce, se vydejte po komunikace směrem na Frýdštejn. Zřícenina hradu na skále Vás 

okouzlí a poskytne Vám výhled do okolí. Z Frýdštejna pokračujte po cyklotrase směrem na 

Turnov, až dojedete do Dolánek u Turnova. V této osadě na Vás čeká jedinečně zachovalý 

dlaskův statek s národopisnou expozicí Muzea Českého ráje v Turnově. Odtud zbývá již jen 

kousek do Turnova. Po cestě můžete navštívit zámek Hrubý Rohozec s bývalým pivovarem. 

Pokud budete mít dost sil, můžete si výlet prodloužit návštěvou a prohlídkou pivovaru Malý 

Rohozec nebo po komunikaci na Jenišovice dojet až k Červenému dvoru, citlivě opravenému 

hospodářskému dvoru. Jeho interiéry však dnes nejsou veřejně přístupné. 

Železný Brod – Malá Skála – Frýdštejn – Dolánky u Turnova – Turnov (18km) 

- cyklistický výlet po silničních komunikacích 
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Obrázek 4.7: Tipy na výlet 3, 4a, 4b, 5a, 5b (Lomnice nad Popelkou – Semily – Železný Brod - Turnov). 

Specifikace nabízených služeb 

 

Obrázek 4.8: Úrovně produktu Pohledy za horizont: stopy lidského ducha v krajině a architektuře 
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Základní produkt  

Pohled za horizont nabízí radost z pohybu v divukrásné přírodě Českého ráje, kde se za 

každým rohem skrývají nečekané vyhlídky, tajemné soutěsky, malebná údolí. Produkt 

návštěvníkům nabízí také pohled na historii regionu, na to jak naši předci utvářeli tuto krajinu. 

Krajina Českého ráje vznikla společným harmonickým působením člověka a přírody. 

Reálný produkt 

Reálnou nabídkou jsou jednotlivé zastávky na putování krajinou. Rozhledny, vyhlídky, 

architektonické zajímavosti, mlýny apod.   

Rozšířený produkt 

V rámci rozšířeného produktu Pohled za horizont jde zejména o nabídku koordinačních 

a informačních služeb pro návštěvníky regionu. 

Koordinace 

Produkt neklade vysoké nároky na koordinaci, vzhledem k tomu, že většina atraktivit je 

přístupná 24 hodin denně. Rozhledny a hrady již dnes nabízejí své služby v oblasti cestovního 

ruchu a nasazení produktu nepředpokládá žádné výrazné změny v jejich provozu. Jedinou 

oblastí, kde je koordinace více než nutná, je koordinace v ubytovacích službách. Návštěvníci 

regionu, které osloví tento produkt, musí mít aktuální a kvalitní informace o možnostech 

ubytování. Tento produkt předpokládá při vícedenní variantě ubytování každou noc jinde. Pro 

zvýšení atraktivity produktu je potřeba usnadnit orientaci při hledání vhodného ubytování 

v ideálním případě přímo zajistit ubytování každý den přímo mna trase výletu. 

Doprava 

V rámci dopravní dostupnost předpokládá nasazení produktu od koordinátora zajištění dobré 

informovanosti o možném způsobu dopravy do jednotlivých lokalit pomocí hromadné 

dopravy. 

Propagace 

Produkt není určen pro majoritního návštěvníka oblasti. Umístění produktu na webových 

stránkách SČR jako turistickém portále oblasti a výroba tiskovin pro umístění do infocenter 

a ubytovacích zařízení je dostatečnou formou propagace. 

Seznam jednotlivých služeb a jejich poskytovatelů 

V následujícím seznamu jsou technické zajímavosti mající vztah k produktu. Tučně jsou 

zvýrazněny ty, které se nacházejí na trase některého z tipů na výlet. 

Do produktu je možné z jeho podstaty zahrnout všechna rozhledová místa z databáze 

rozhledových míst. Tyto body zájmu nejsou, vzhledem k rozsahu, v následném seznamu 

uvedeny. 

 
Tabulka 4.4: Vhodné subjekty pro zapojení do produktu 

T002 Budova a původní prostory Novopackého pivovaru Nová Paka 
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T003 Hydroelektrárna v Podspálově Železný Brod 

T004 Mlýn Oldřicha Prášila Železnice 

T005 Mlýn Josef Valenta (Muzeum mlynářství) Bakov nad Jizerou 

T006 Most v Dolní Sytové Háje nad Jizerou 

T007 Roztocký mlýn Roztoky u Semil 

T009 Dřevěný krytý most v Bystré nad Jizerou Bystrá nad Jizerou 

T013 Mlýny Na dolech Libáň 

T014 Železniční most u Sychrova Sychrov 

T015 Zámecký pivovar, Pivovarské muzeum Dětenice 

T017 Mlýn - Prostřední č.p.36 Radim 

T018 Mlýn - Dolení č.p. 22 Radim 

T019 Mlýn - Hoření č.p. 1 Radim 

T020 Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry Jičín 

T021 Malá vodní elektrárna Železný Brod Železný Brod 

T022 Kamenný most Libštát 

T023 Mlýn Košťálov 

T024 Mlýn - Kovářův mlýn Košťálov 

T025 Mlýn - Babákův mlýn Bradlecká Lhota 

T026 Malá vodní elektrárna Hubálov Loukovec 

T030 Pivovar Svijany Svijany 

T032 Vilémův mlýn Troskovice 

T033 Mlýn – Podsemín Troskovice 

T034 Vlastivědné muzeum Železnice Železnice 

T036 Městské lázně Jičín 

T037 Vodárna (muzeum Vodárna) Jičín 

T038 Stará vodárenská věž Mladá Boleslav 

T040 Krematorium Semily 

T041 Pekařova brána Lažany 

T048 Vodní mlýn Vacardův Malá Skála 

T049 Vodní mlýn Háje nad Jizerou 

T050 Vodní mlýn Machův Košťálov 

T054 Sýpka Kacákova Lhota Kacákova Lhota 

T055 dílna u Suchardova domu Nová Paka 

T056 Sýpka Dětenice Dětenice 
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T057 Sýpka Nová Paka Nová Paka 

T058 Sýpka Střevač Střevač 

T059 Sýpka Radim Radim 

T060 Vodní mlýn (Boukalův mlýn) Úbyslavice Úbislavice 

T061 Tiskárna Mladá Boleslav 

T062 Vodní mlýn Dolní Bousov 

T063 Galerie na Riegrově cestě a krátký tunýlek Semily 

T064 Silniční betonový most, lokalita Podspálov Semily 

T065 Valdštejnská lodžie Jičín 

T067 Vodní mlýn Psinice Libáň 

T089 Skleník v zámeckém parku Kopidlno 

T091 Mlýn a objekt bývalého pivovaru v areálu hradu Kost Libošovice 

T093 Sýpka v části obce Spařence Markvartice 

T094 Hospodářské zázemí (např. sklepy) zámku ve Starých Hradech Staré Hrady 

T097 Zřícenina vodního mlýnu v údolí Plakánek (tzv. Vesecký mlýn) Libošovice 

T098 Sýpka v blízkosti zámku v části obce Vokšice Podhradí 

T104 Vodní elektrárna Hněvousice Mnichovo Hradiště 

T105 Mlýny a pila na Zábrdce 
Klášter Hradiště nad 
Jizerou 

T121 Milník - pyrám v Ohrazenicích Ohrazenice 

T125 Železniční most přes Jizeru u Příšovic Příšovice 

T126 Věžový vodojem Sychrov 

T130 Železniční most přes Jizeru Rakousy 

T132 Ungrův pivovar, Malý Rohozec Turnov 

T159 Silniční most přes Kamenici a žel. most přes Jizeru Semily 

T160 Panská sýpka v Nudvojovicích (KP) Turnov 

T163 Červený dvůr Jenišovice 

T164 Vodní mlýn (tzv. Ábelův) č.p. 7 v Dolánkách u Turnova Turnov 

T169 Votrubcův lom – Kozákov Mírová pod Kozákovem 

T173 Bývalý pivovar Lomnice nad Popelkou 
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T177 Hoření mlýn Bradlecká Lhota (dnes Penzion Bradlec) Bradlecká Lhota 

T179 Bývalý pivovar u zámku Hrubý Rohozec Turnov 

T180 Trigonometrický bod na Veliši Veliš 

T181 Nová vodárenská věž Mladá Boleslav 

T182 Průmyslová škola Mladá Boleslav 

T183 Masarykův most  Mladá Boleslav 

T191 Železniční viadukt Bělá u Staré paky Bělá 
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5 ZÁVĚR 

- Co se řešilo, jak se vyřešilo, co se navrhlo, co dál 

Úkolem projektu Studie produktů cestovního ruchu - Technické památky a rozhledová místa 

v Českém ráji bylo zmapovat technické zajímavosti a rozhledová místa vhodná pro využití 

v cestovním ruchu. V rámci projektu bylo zmapováno 193 technických zajímavostí a 110 

vyhlídkových míst. Na základě sběru informací v terénu a na internetu byla vytvořena 

databáze technických zajímavostí a rozhledových míst. Tato databáze bude podkladem pro 

rozšíření datového skladu Sdružení Český ráj. Vzhledem k průmyslovému dědictví regionu a 

na základě objektů z databáze byly navrhnuty tři produkty cestovního ruchu vhodné pro 

turistický region Český ráj. 

Století páry a jeho otisk v Českém ráji nabízí návštěvníkům zažít nostalgii parní železnice a 

jedinečnou atmosféru přelomu 19. a 20. století.    

Produkt Po stopách českého sklářství a bižuterie dává návštěvníkům unikátní možnost 

nahlédnout pod ruce skutečným českým umělcům a řemeslníkům, jejichž práce je vysoce 

ceněna i v zahraničí a díky nimž má české sklo v zahraniční konkurenci stále své slovo. 

Vrcholem nabídky služeb pak je výroba vlastních skleněných i třeba dřevěných šperků.   

Realizace těchto produktů vyžaduje vzhledem k současnému stavu služeb poměrně náročné 

změny v organizaci současné nabídky v cestovním ruchu. Pro správnou realizaci návrhu 

produktu cestovního ruchu je také potřeba vytvořit nové nabídky specifických služeb 

cestovního ruchu, jako např. zajistit dobovou atmosféru a doprovodný program v nádražních 

budovách a blízko zastávek parních vlaků. 

Produkt Za horizontem: stopy lidského ducha v krajině a architektuře nabízí především 

pouť po Českém ráji, po jeho malebných údolích i vyhlídkách do krajiny a dává možnost 

poutníkům nahlédnout hluboko do duše této krajiny. Aleje, mlýny, sýpky, romantické 

vyhlídky a rozhledny, stejně jako vodní elektrárny, vodojemy, historické továrny, to vše je 

nedílnou součástí genius loci Českého ráje.   

Návrh tohoto produktu využívá v maximální možné míře současných nabídek služeb 

cestovního ruchu. Jeho realizace pak spočívá převážně ve tvorbě informačního systému a 

propagaci. Podpora produktu cestovního ruchu zaměřená i na drobné technické a hospodářské 

stavby může pomoci se zvýšením zájmu majitelů o rekonstrukci objektů do relativně 

původního stavu. 

Návrhy produktů cestovního ruchu jsou zaměřeny na aktivního návštěvníka Českého ráje. 

Takového návštěvníka, který chce poznat Český ráj z dosud nečekané stránky. 
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6 POUŽITÉ ZKRATKY 

ČD  České dráhy 

DBF  DataBase File 

GPS  Global Positioning System 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

NUTS  Nomenclature of Units for Territorial Statistics 

PR  Přírodní rezervace 

ROP  Regionální operační program 

SČR  Sdružení Český ráj 

SHP  ESRI Shapefile 

SŽDC  Správa železniční dopravní cesty 
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9 PŘÍLOHY 

Příloha 1: Seznam obcí a obcí s rozšířenou působností v řešeném území 

Okres Semily (obce spadající do SO ORP Semily a části SO ORP Turnov): Ktová, Loučky, 

Semily, Bělá, Benešov u Semil, Bozkov, Bradlecká Lhota, Bystrá nad Jizerou, Háje nad 

Jizerou, Holenice, Hrubá Skála, Chuchelna, Jesenný, Karlovice, Klokočí, Košťálov, Libštát, 

Lomnice nad Popelkou, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Nová Ves nad Popelkou., 

Ohrazenice, Olešnice, Přepeře, Příkrý, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Rovensko pod 

Troskami, Roztoky u Semil, Slaná, Stružinec, Syřenov, Tatobity, Troskovice, Turnov, Veselá, 

Všeň, Vyskeř, Záhoří, Žernov, Kacanovy 

Okres Jablonec n. N. (obce spadající do SO ORP Železný Brod a části SO ORP Turnov): 

Frýdštejn, Jeníšovice, Koberovy, Líšný, Malá Skála, Pěnčín, Skuhrov, Železný Brod 

Okres Liberec (obce spadající do SO ORP Turnov): Radimovice, Žďárek, Lažany, Paceřice, 

Kobyly, Pěnčín, Příšovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Vlastibořice, 

Čtveřín 

Okres Jičín (obce spadající do SO ORP Jičín a Nová Paka): Staré Hrady, Rokytňany, Ohaveč, 

Kostelec, Budčeves, Sedliště, Březina, Dolní Lochov, Staré Místo, Brada-Rybníček, Dílce, 

Jinolice, Kbelnice, Ohařice, Zámostí-Blata, Chyjice, Kacákova Lhota, Cholenice, Bačálky, 

Kyje, Slavhostice, Jičín, Běchary, Bystřice, Češov, Dětenice, Holín, Jičíněves, Kněžnice, 

Kopidlno, Libáň, Libošovice, Libuň, Lužany, Markvartice, Zelenecká Lhota, Mladějov, 

Nemyčeves, Nová Paka, Osek, Ostružno, Podhradí, Dřevěnice, Podůlší, Bukvice, Soběraz, 

Radim, Samšina, Slatiny, Sobotka, Stará Paka, Střevač, Tuř, Úbislavice, Údrnice, Újezd pod 

Troskami, Úlibice, Valdice, Veliš, Vitiněves, Vršce, Železnice, Židonice 

Okres Mladá Boleslav (obce spadající do SO ORP Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště): 

Josefův Důl, Mladá Boleslav, Bakov n. J., Bítouchov, Boseň, Březina, Dolní Bousov, Klášter 

Hradiště n. J., Kněžmost, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Žďár, Mohelnice n. J., Loukov, 

Bradlec, Dalovice, Kosmonosy, Přepeře, Nová Ves u Bakova, Ptýrov, Branžež, Dobšín 

Příloha 2: Databáze technických zajímavostí 

KÓD Název objektu Obec 

T001 Muzem techniky v Loukově Háje nad Jizerou 

T002 Budova a původní prostory Novopackého pivovaru Nová Paka 

T003 Hydroelektrárna v Podspálově Železný Brod 

T004 Mlýn Oldřicha Prášila Železnice 

T005 Mlýn Josef Valenta (Muzeum mlynářství) Bakov nad Jizerou 

T006 Most v Dolní Sytové Háje nad Jizerou 

T007 Roztocký mlýn Roztoky u Semil 

T008 Škoda Auto Muzeum Mladá Boleslav 

T009 Dřevěný krytý most v Bystré nad Jizerou Bystrá nad Jizerou 

T010 Hvězdárna Jičín Jičín 

T011 Hvězdárna města Mladá Boleslav Mladá Boleslav 

T012 Lidová hvězdárna Turnov Turnov 
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KÓD Název objektu Obec 

T013 Mlýny Na dolech Libáň 

T014 Železniční most u Sychrova Sychrov 

T015 Zámecký pivovar, Pivovarské muzeum Dětenice 

T017 Mlýn - Prostřední č.p.36 Radim 

T018 Mlýn - Dolení č.p. 22 Radim 

T019 Mlýn - Hoření č.p. 1 Radim 

T020 Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry Jičín 

T021 Malá vodní elektrárna Železný Brod Železný Brod 

T022 Kamenný most Libštát 

T023 Mlýn Košťálov 

T024 Mlýn - Kovářův mlýn Košťálov 

T025 Mlýn - Babákův mlýn Bradlecká Lhota 

T026 Malá vodní elektrárna Hubálov Loukovec 

T028 Mlýn Kněžmost Kněžmost 

T030 Pivovar Svijany Svijany 

T032 Vilémův mlýn Troskovice 

T033 Mlýn - Podsemín Troskovice 

T034 Vlastivědné muzeum Železnice Železnice 

T036 Městské lázně Jičín 

T037 Vodárna (muzeum Vodárna) Jičín 

T038 Stará vodárenská věž Mladá Boleslav 

T040 Krematorium Semily 

T041 Pekařova brána Lažany 

  Železniční tunely na trati 030 Semily - Turnov   

T042 Říkovský I (železniční tunel na trati 030 Semily - Turnov) Záhoří 

T043 Říkovský II (železniční tunel na trati 030 Semily - Turnov) Chuchelna 

T044 Říkovský III (železniční tunel na trati 030 Semily - Turnov) Chuchelna 

T045 Říkovský IV (železniční tunel na trati 030 Semily - Turnov) Záhoří 

T046 Líšenský (železniční tunel na trati 030 Semily - Turnov) Líšný 

T047 Rakouský (železniční tunel na trati 030 Semily - Turnov) Rakousy 

T048 Vodní mlýn Vacardův Malá Skála 

T049 Vodní mlýn Háje nad Jizerou 

T050 Vodní mlýn Machův Košťálov 

T051 Kovárna Libštát Libštát 

T052 Sýpka Turnov Turnov 

T053 Sladovna - hospoda U české koruny Jičín 

T054 Sýpka Kacákova Lhota Kacákova Lhota 

T055 dílna u Suchardova domu Nová Paka 

T056 Sýpka Dětenice Dětenice 

T057 Sýpka Nová Paka Nová Paka 

T058 Sýpka Střevač Střevač 

T059 Sýpka Radim Radim 
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KÓD Název objektu Obec 

T060 Vodní mlýn (Boukalův mlýn) Úbyslavice Úbislavice 

T061 Tiskárna Mladá Boleslav 

T062 Vodní mlýn Dolní Bousov 

T063 Galerie na Riegrově cestě a krátký tunýlek Semily 

T064 Silniční betonový most, lokalita Podspálov Semily 

T065 Valdštejnská lodžie Jičín 

T066 Městský dům - bývalá mincovna Jičín 

T067 Vodní mlýn Psinice Libáň 

T068 Klášter kartuziánů, dnes věznice Valdice 

T069 Lampglas, s.r.o - sklářství Železný Brod 

T070 Městské muzeum Železný Brod - sklářská expozice Železný Brod 

T071 Kamila Parsi - ateliér skla Mírová pod Kozákovem 

T072 Tradiční sklářská výroba - Těpeře Železný Brod 

T073 Tradiční sklářská výroba u sklářského kahanu Semily 

T074 Galerie Granát - zpracování českého granátu Turnov 

T075 Výletní areál Pěnčín Pěnčín 

T076 Lubomír Janků - český granát, vltavín Mírová pod Kozákovem 

T077 Miroslava Řezníková - ukázky výroby dřevěných šperků Koberovy 

T078 Sklářská výroba Liglass, a.s. Železný Brod 

T080 Sklářské studio Ladislav Oliva Železný Brod 

T081 Sklářský ateliér Jiřího Ryby Lomnice nad Popelkou 

T082 SUPŠ sklářská Železný Brod Železný Brod 

T083 Jana Šavrdová Železný Brod 

T084 AAC s.r.o. Železný Brod 

T085 Detesk s.r.o. Železný Brod 

T086 DT GLASS - firemní prodejna s ukázkou výroby Železný Brod 

T087 Kuželník v zámeckém parku Jičíněves 

T088 Cukrovar Kopidlno Kopidlno 

T089 Skleník v zámeckém parku Kopidlno 

T090 Bohumil Schnabel, novopacká přádelna a tkalcovna bavlny Nová Paka 

T091 Mlýn a objekt bývalého pivovaru v areálu hradu Kost Libošovice 

T092 Zájezdní hostinec Soběraz 

T093 Sýpka v části obce Spařence Markvartice 

T094 
Hospodářské zázemí (např. sklepy) zámku ve Starých 
Hradech 

Staré Hrady 

T095 Vodní mlýn Horáčkův Střevač 

T096 Kamenná sušárna ovoce v části obce Štidla Střevač 

T097 
Zřícenina vodního mlýnu v údolí Plakánek (tzv. Vesecký 
mlýn) 

Libošovice 

T098 Sýpka v blízkosti zámku v části obce Vokšice Podhradí 

T099 Sušárna ovoce Zelenecká Lhota 

T100 Pošta Železnice 

T101 Barvírna a čistírna textilu pod zámkem Mnichovo Hradiště 
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KÓD Název objektu Obec 

T102 Likérka u Jizery pod zámkem Mnichovo Hradiště 

T103 Pivovar Klášter 
Klášter Hradiště nad 
Jizerou 

T104 Vodní elektrárna Hněvousice Mnichovo Hradiště 

T105 Mlýny a pila na Zábrdce 
Klášter Hradiště nad 
Jizerou 

T106 Železniční viadukt Stará Paka Stará Paka 

T108 Most Dřevěňák Nová Paka 

T109 Auto Moto Museum Nová Paka 

T110 Zakarpatský dřevěný kostelík Nová Paka 

T111 Vlakové nádraží Stará Paka 

T113 Auto-moto dráha Štikov Nová Paka 

T116 NP železniční tunel Heřmanice Nová Paka 

T118 Špýchar u č.p. 1 (KP) Turnov 

T119 Pacltova huť Turnov 

T120 Sušárna ovoce u chalupy č.p. 24 v Prackově Mírová pod Kozákovem 

T121 Milník - pyrám v Ohrazenicích Ohrazenice 

T122 Ignaz Loubal, železárna Jesenný 

T123 Tkalcovna Dolenský a Bachtík Jesenný 

T124 Karel Kopal, automatický mlýn a mechanická tkalcovna Přepeře 

T125 Železniční most přes Jizeru u Příšovic Příšovice 

T126 Věžový vodojem Sychrov 

T127 Panský pivovar Hrubá Skála 

T129 Pivovar Malá Skála 

T130 Železniční most přes Jizeru Rakousy 

T132 Ungrův pivovar, Malý Rohozec Turnov 

T133 Nádraží Turnov 

T134 Továrna na motouzy Turnov 

T135 Areál jatek Turnov 

T136 Brusírna, F. Šlechta Turnov 

T137 Brusírna, J. Valha Turnov 

T138 Brusírna drahokamů, Hermann a Palma Turnov 

T139 Průmyslová ulice Železný Brod 

T140 Chemická továrna Železný Brod 

T141 F. Halama, rytí skla a broušení skleněného zboží Železný Brod 

T142 Cristallum, výroba křišťálového skla Železný Brod 

T143 Hybler a syn, textilní továrna Benešov u Semil 

T144 Textilní továrna Háje nad Jizerou 

T145 K. Kramář, tkalcovna Libštát 

T146 V. Mastný, továrna tkaného zboží Lomnice nad Popelkou 

T147 Kovovýrobna - továrna Lomnice nad Popelkou 

T148 J. Crha, mechanická tkalcovna Lomnice nad Popelkou 

T149 Textilní továrna Lomnice nad Popelkou 
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KÓD Název objektu Obec 

T150 Transformovna místní sítě Východočeské elektrárny Lomnice nad Popelkou 

T151 A. Jína, továrna na suchary Lomnice nad Popelkou 

T152 Textilní továrna Lomnice nad Popelkou 

T153 Mech. Tkalcovna a šlichtovna Semily 

T154 F. Schmitt, tiskárna textilu Semily 

T155 F. Schmitt, odpadová přádelna "Ida" Semily 

T156 Melich a syn, tkalcovna a šlichtovna Semily 

T157 Přádelna Melich a syn Semily 

T158 Vobořil a Bayer, pletárna Semily 

T159 Silniční most přes Kamenici a žel. most přes Jizeru Semily 

T160 Panská sýpka v Nudvojovicích (KP) Turnov 

T162 Hospodářský dvůr Valdštejnsko - sýpka Turnov 

T163 Červený dvůr Jenišovice 

T164 Vodní mlýn (tzv. Ábelův) č.p. 7 v Dolánkách u Turnova Turnov 

T165 Železniční trať pod Hrubým Rozhozcem vč. viaduktů Turnov 

T166 Mlýn Perner Svijany 

T169 Votrubcův lom - Kozákov 
Radostná pod 
Kozákovem 

T170 Budova České spořitelny Turnov 

T171 Budova Tylova divadla Lomnice nad Popelkou 

T172 Budova základní školy Lomnice nad Popelkou 

T173 Bývalý pivovar Lomnice nad Popelkou 

T174 Továrna Technolen Lomnice nad Popelkou 

T175 Firma LODOS (Lomnické Domácí Strojky) Lomnice nad Popelkou 

T176 
Železniční trať Lomnice nad Popelkou - Stará Paka, úsek 
pod horou Tábor 

Lomnice nad Popelkou 

T177 Hoření mlýn Bradlecká Lhota (dnes Penzion Bradlec) Bradlecká Lhota 

T178 Kampelička v Syřenově Syřenov 

T179 Bývalý pivovar u zámku Hrubý Rohozec Turnov 

T180 Trigonometrický bod na Veliši Veliš 

T181 Nová vodárenská věž Mladá Boleslav 

T182 Průmyslová škola Mladá Boleslav 

T183 Masarykův most  Mladá Boleslav 

T184 Skokanský můstek Lomnice nad Popelkou 

T185 Kamenářský dům, areál muzea Českého ráje Turnov 

T187 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod 

T188 Mlýn Dubecko Mírová pod Kozákovem 

T190 Bývalý  hostinec s tavbou skla v Jesenném (nutno ověřit)  Jesenný 

T191 Železniční viadukt Bělá u Staré paky Bělá 

T192 Zimní stadion v Jičíně Jičín 

T193 Expozice výroby pilníků Semily Semily 

Kompletní databáze všech zájmových objektů (technických památek) je umístěna na datovém 

nosiči přiloženém ke studii. 
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Příloha 3: Databáze rozhleden a rozhledových míst 

KÓD Název objektu Obec 

R001 Rozhledna Kozákov Semily 

R002 Rozhledna Dubecko 
Mírová pod 
Kozákovem 

R003 Rozhledna Kopanina Frýdštejn 

R005 Rozhledna Milohlídka - Čeřovka Jičín 

R006 Rozhledna na vrchu Tábor Lomnice nad Popelkou 

R007 Skalní vyhlídka Hlavatice Turnov 

R008 Valdická brána Jičín 

R009 Vrch Zebín s kaplí sv. Máří Magdalény Jičín 

R010 Allainova věž Lomnice nad Popelkou 

R011 Böhmova vyhlídka Semily 

R012 Bozkov - vyhlídkový ochoz kostela Bozkov 

R013 Janova vyhlídka Turnov 

R014 Jizerská vyhlídka Malá Skála 

R015 Klokočské průchody Klokočí 

R016 Vranov - Pantheon - vyhlídka Malá Skála 

R017 Věž kostela sv. Petra a Pavla Semily 

R018 Vyhlídka na Kapelu Karlovice 

R019 Vyhlídka u Lvíčka Kacanovy 

R020 Zdenčina skála 
Mírová pod 
Kozákovem 

R021 Mariánská vyhlídka Hrubá Skála 

R022 Vyhlídka ze skokanského můstku Lomnice nad Popelkou 

  Vyhlídky v Prachovských skalách Podhradí 

R023 Pechova vyhlídka Holín 

R024 Šikmá věž - Vítkova vyhlídka Holín 

R025 Vyhlídka Českého ráje (dříve Hraběnčina) Holín 

R026 Vyhlídka Míru Holín 

R027 Hlaholská vyhlídka Holín 

R028 Vyhlídka Křížkovského sboru Holín 

R029 Rumcajsova vyhlídka Holín 

R030 Hakenova vyhlídka Holín 

R031 Všetečkova vyhlídka Holín 

R032 Šlikova vyhlídka Holín 

R033 Ervinův hrad Holín 

R034 Seifertova vyhlídka Holín 

R035 Skautská vyhlídka Holín 

R036 Přivýšina, vyhlídka spisovatele Václava Čtvrtka Holín 

  Vyhlídky na Chlévišti v Besedických skalách   

R037 Hořákova vyhlídka Koberovy 

R038 Husníkova vyhlídka Koberovy 
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KÓD Název objektu Obec 

R039 vyhlídka Kde domov můj Koberovy 

R040 Vyhlídková věž Staré radnice Mladá Boleslav 

  Vyhlídky na Kamenického stezce Semily 

R041 Kopáňka Semily 

R042 Peretka Semily 

R043 Jiřička Semily 

R044 U Peršinky Semily 

R045 Moravská Jiřička Semily 

R046 U Bakala Semily 

R047 U Bukového mezníku Semily 

R048 Vyhlídka K. V. Raise Olešnice 

R049 Vrch Mužský Boseň 

R050 Masarykova vyhlídka Semily 

R051 Krkavčí skála - vyhlídka Semily 

R052 Smetanova vyhlídka Lomnice nad Popelkou 

R053 vyhlídky věže Baba a Panna (hrad Trosky) 
Rovensko pod 
Troskami 

R054 zřícenina hradu Veliš Veliš 

R055 zřícenina hradu Kumburk Syřenov 

R057 Drábské světničky - skalní hrádek Boseň 

R058 zřícenina hradu Rotštejn Bělá 

R059 Sobotka - Humprecht Sobotka 

R060 zřícenina hradu Zvířetice Bakov nad Jizerou 

R061 hrad Michalovice Mladá Boleslav 

R062 vyhlídka Brada Brada-Rybníček 

R063 Borecké skály - Čechova vyhlídka 
Rovensko pod 
Troskami 

R064 Zahrádka - vyhlídka na Malé Skále Malá Skála 

R065 Vyskeř Vyskeř 

R066 Sokol Malá Skála 

R067 Hamštejnský hřeben 
Mírová pod 
Kozákovem 

R068 Prachovna Hrubá Skála 

R069 Všeň, výhled od kostela sv. Filipa a Jakuba Všeň 

R070 zámek a hotel Hrubá Skála Hrubá Skála 

R071 Zámecká vyhlídka Hrubá Skála 

R073 Frýdštejn, zřícenina hradu Frýdštejn 

R074 vrch Železný Železnice 

R075 Myší skála Semily 

R076 Vyhlídka Na Suché skály Koberovy 

R077 Vyhlídka z Vysoké skály nad Besedicemi Koberovy 

R078 Černická skála Železný Brod 

R079 vyhlídka ze Šibeníku Železný Brod 
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KÓD Název objektu Obec 

R080 Libáňská borovička Staré Hrady 

R081 Observační pilíř na zřícenině hradu Veliš Podhradí 

R082 Rozhledna Kozinec u Vidochova Vidochov 

R083 Na Krásné vyhlídce, Příhrazské skály Boseň 

R084 Káčov Mnichovo Hradiště 

R085 Zelenecká Lhota, výpadovka na Staré Hrady Zelenecká Lhota 

R086 Vyhlídka Járy Cimrmana, Nouzov u Semil Semily 

R087 Drábovna Koberovy 

R088 Vyhlídka nad Měsíčním údolím 
Mírová pod 
Kozákovem 

R089 Maloskalská Drábovna Frýdštejn 

R090 Dědek (u Kosmonos) Kosmonosy 

R091 Baba Kosmonosy 

R092 Vyhlídka Hrada Mnichovo Hradiště 

R094 Vyhlídka Klamorna Mnichovo Hradiště 

R095 Hamštejn - závrší Koberovy 

R096 Prackovský vrch 
Mírová pod 
Kozákovem 

R097 Vzdychánek 
Mírová pod 
Kozákovem 

R098 Prosklená kupole ZŠ Lomnice (nepřístupné) Lomnice nad Popelkou 

R099 Komunikace s výhledy: Košov - Hrádka - Ředice Lomnice nad Popelkou 

R100 Lokalita Rváčov Lomnice nad Popelkou 

  Vrchy v okolí Stružince Stružinec 

R101 Hůrka Stružinec 

R102 Bezděčín Stružinec 

R103 Pohoří Stružinec 

R104 Vrch u Příkrého Příkrý 

R105 Benešovský vrch Semily 

  Vyhlídkové body nad Železným Brodem Železný Brod 

R106 Pod Chlístovem Železný Brod 

R107 vyhlídka Železný Brod 

R108 
Rozhledové a odpočinkové místo na cyklotrase č. 
4278 

Bradlecká Lhota 

R109 Zřícenina Bradlec Bradlecká Lhota 

R110 Valdštejn Turnov 

Kompletní databáze všech zájmových objektů (rozhledových míst) je umístěna na datovém 

nosiči přiloženém ke studii. 

Příloha 4: Akce v regionu 

Z terénního šetření, na internetu a z tiskových materiálů získaných na infocentrech byl 

sestaven akcí konaných v regionu v roce 2012. Do tohoto seznamu byly vybírány akce, které 

mají spojitost s tématem technických zajímavostí nebo se konají v objektech zájmu.  



 

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.  

 

49 

 

PROCESPROCES

 Datum konání Název akce Obec 

2. 12. 2011 - 1. 3. 2012 Zimní sklářské pátky Železný Brod 

11. 2. 2012 Masopust na Dlaskově statku Dolánky u Turnova 

31. 3. - 1. 4. 2012 Velikonoční trhy Sychrov 

26. 5. - 27. 5. 2012 Staročeské řemeslné trhy Turnov 

16. 6. 2012 Středověký jarmark Mladá Boleslav 

16. 6. 2012 Slavnosti piva Skalák Malý Rhozec 

7. 7. 2012 Kámen a šperk Turnov 

15. 9. 2012 Staročeský jarmark Mladá Boleslav 

15. 9. - 16. 9. 2012 Skleněné městečko 2012 Železný Brod 

28. 9. 2012 Svatováclavská jízda Mladá Boleslav 

15. 12. 2012 Valdštejnské Vánoce 2012 
Město Mnichovo 
Hradiště 

24. 5. - 24. 6. 2012 Český a pyrenejský granát Turnov 

18. 9. - 25. 11. 2012 Železnice na Mladoboleslavsku Mladá Boleslav 

9. 3. - 22. 4. 2012 Včelařství je poezie venkova Jičín 

23. 11. 2012-6. 1. 2013 Modrotisk - keramika Jičín 

1. 6. - 3. 6. 2012 Veteránem Českým rájem Jičín 

27. 3. - 3. 6. 2012 Dějiny medicíny na Mladoboleslavsku Mladá Boleslav 

21. 4. - 31. 10. 2012 Technopolis Sychrov 

19. 4. - 31. 12. 2012 
Kamenářství a sklářství v díle Jany a Josefa 
Václava Scheybalových 

Turnov 

2. 4. - 24. 9. 2012 Zákulisí a jevištní technika zámeckého divadla Mnichovo Hradiště 

7. 7. - 25. 8. 2012 
Prohlídka SUPSŠ a poznávací okruh Trávník 
s průvodcem   

23. 6. 2012 Klášterské pivobraní Hradiště n. J. 

3. 9. 2012 Maloskalský jarmark Železný Brod 

9. 9. - 10. 9. 2011 Semilský pecen Semily 

10. 9. 2011 Piknik skla Semily 

7. 4. 2012 Velikonoce na Dlaskově statku Dolánky u Turnova 

19. 5. 2012 Jízda Pojizeřím a Železnobrodskem Železný Brod 

 


