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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. 

Nahlédněte do historie sklářství, nechte se okouzlit ukázkou umu a šikovnosti českých 

umělců a řemeslníků, uvidíte praktickou ukázku výroby a budete mít možnost vyrobit si 

vlastní umělecké dílo. 

Produkt je určen pro organizované tuzemské zájezdy, rodiče a prarodiče s dětmi, ale také pro 

zahraniční turisty (včetně západní Evropy nebo Japonska). Po stopách českého sklářství a 

bižuterie se můžete vydat v oblasti Železného Brodu, Kozákovska, Semil a Lomnice nad 

Popelkou. Hlavním těžiště nabízených služeb je v Železném Brodě a jeho bezprostředním 

okolí a v městě Turnově. 

České sklářství zanechalo v krajině Českého ráje řadu stop, které jsou nyní lákavými 

příležitostmi 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 (15 km), 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 (15 km) s méně náročným návratem údolím řeky Jizery přes malebnou 

Malou Skálu (15 km). Pokud máte rádi vodu, využijte nabídky místních půjčoven lodí a 

absolvujte, alespoň část cesty na lodi přímo po řece Jizeře. Určitě nebudete zklamáni.  

Atmosféra a jedinečnost výroby skla a bižuterie vás při návštěvě regionu jistě nezklame. 

Budete mít možnost exkurze do výrobních podniků a ateliérů, nevynechejte návštěvu galerií a 

dalších míst vystavujících ukázky sklářského umu a šperkařství. Při ukázkách výroby budete 

mít možnost vlastního zapojení (např. při výrobě šperků), odbornost pracovníků atraktivit je 

na vysoké úrovni – při ukázkách výroby provedou odborný výklad.  

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

republiky jedinečná. Plné využití nabídky produktu časově pokrývá několikadenní návštěvu 

kraje. Při návštěvě Českého ráje se na chvíli zastavte a navštivte i další z mnoha atraktivit 

regionu, který vás jistě nezklame. 

V rámci tohoto produktu byla jako vhodná k návštěvě vybraná řada objektů poskytujících 

služby v oblasti sklářství a výroby bižuterie. Jedná se o řadu firemních prodejen s možností 

exkurze, muzejní expozice s prodejnou ukázkové výroby, díly, sklárny, brusírny. Některé 

z těchto objektů nabízejí možnost prohlídky, možnost ukázkové výroby apod. 

Zkrácený text určený k překladu: 

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. Nahlédněte do historie sklářství, 

nechte se okouzlit ukázkou umu a šikovnosti českých umělců a řemeslníků, uvidíte 

praktickou ukázku výroby a budete mít možnost vyrobit si vlastní umělecké dílo. Produkt je 

určen pro organizované tuzemské zájezdy, rodiče a prarodiče s dětmi, ale také pro zahraniční 

turisty (včetně západní Evropy nebo Japonska). Po stopách českého sklářství a bižuterie se 

můžete vydat v oblasti Železného Brodu, Kozákovska, Semil a Lomnice nad Popelkou. 

Hlavním těžiště nabízených služeb je v Železném Brodě a jeho bezprostředním okolí a 
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v městě Turnově. České sklářství zanechalo v krajině Českého ráje řadu stop, pro které se 

vyplatí udělat si v regionu výlet – můžete navštívit např. Galerii Granát v Turnově, sklářské 

firmy v Železném Brodě, můžete také absolvovat namáhavou, ale krásnou trasu z Turnova 

pod horou Kozákov do Železného Brodu. Pokud máte rádi vodu, absolvujte část cesty přímo 

po řece Jizeře. 
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Století páry 

a jeho otisk v Českém ráji 
 

 

 

 

 

 

Dobrodružná jízda parním vlakem 

 s doprovodným programem 
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Nabízíme dobrodružnou vyhlídkovou jízdu parním vlakem zvlněnou krajinou Českého 

ráje plnou tunelů, mostů a výhledů do malebné krajiny. Čeká na vás nostalgická jízda 

s doprovodným programem v blízkosti železničních stanic. Produkt obsahuje celodenní 

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

Kromě rodin s dětmi jsou vyhlídkové jízdy parním vlakem určeny i prarodičům s dětmi, 

milovníkům železniční nostalgie nebo všem, kteří se chtějí pokochat krásnou Českého 

ráje pohledem zpoza okna vagonu vlakové soupravy. 

Hlavní službu, kterou produkt nabízí, 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. 

Výlet si lze naplánovat 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, jízdní řády vlaků budou vytvořeny tak, aby bylo možné 

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

(Turnov – Stará Paka). Jízda parním vlakem po trase Stará Paka – Turnov a návrat zpět zabere 

zhruba 3,5 hodiny, doprovodný program pak 2,5 hodiny. 

Dále můžete absolvovat 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 9 km dlouhý výlet PR Údolí řeky Jizery s návštěvou unikátní exkurze 

vodní elektrárny ve Spálově (vždy v 10:00 a ve 14:00). V případě pozitivního rozvoje tohoto 

produktu je možné i budoucí propojení s jinými produkty cestovního ruchu (zpestření dopravy 

na hrady, zámky a do skalních měst). 

Kromě „pouhého“ svezení parním vlakem můžete navštívit řadu atraktivních objektů zejména 

technického rázu – např. hydroelektrárnu ve Spálově nebo v Železném Brodě. 

Zkrácený text určený k překladu: 

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

mostů a výhledů do malebné krajiny. Čeká na vás nostalgická jízda s doprovodným 

programem v blízkosti železničních stanic. Produkt nabízí celodenní výlet určený rodinám 

s dětmi, alternativně je možné rozdělit výlet do několika dnů. Kromě rodin s dětmi jsou 

vyhlídkové jízdy parním vlakem určeny i prarodičům s dětmi, milovníkům železniční 

nostalgie nebo všem, kteří se chtějí pokochat krásnou Českého ráje pohledem zpoza okna 

vagonu vlakové soupravy. Produkt nabízí jízdu historickým (parním) vlakem po železniční 

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

Košťálov, Semily, Železný Brod, Líšný, Malá Skála, Dolánky a Turnov. Tato malebná trať 

vlnící se údolími překonává vodní toky osobitými železničními viadukty a tam, kde jí v cestě 
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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. 

Výlet si lze naplánovat podle běžného jízdního řádu. Kromě „pouhého“ svezení parním 

vlakem můžete navštívit řadu atraktivních objektů zejména technického rázu. 
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Pohled za horizont 

 stopy lidského ducha v krajině 
a architektuře 

 

 

 

 

Výprava za krajinou vnější i vnitřní 
 

 

  



 

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

 

10 

 

PROCESPROCES

Zažijte cestu krajinou, která prochází údolími, skalními oblastmi, městy, stejně jako 

staletími. Cesta, která seznamuje 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 vás 

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.   

Produkt je určený zejména pro návštěvníky preferující pěší turistiku, cykloturistiku, pro 

všechny vnímavé návštěvníky s chutí nahlédnout do paměti krajiny. 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, které záměrně neobsahují Zlatou stezku Českého 

ráje, která je sama o sobě fenoménem a stojí za seznámení. 

Trasa Kopidlno – Jičín nabízí 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. Celá trasa je dlouhá zhruba 25 km a nabízí dvě 

varianty: celodenní pěší putování mírně zvlněnou krajinou nebo lehkou cykloturistiku.  

Dalšími tipy jsou dvě různé varianty trasy Jičín – Lomnice nad 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. Trasa je dlouhá 25 km a jedná se o celodenní pěší 

turistiku střední obtížnosti. 

Druhou variantu absolvujete, pokud se vydáte 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. 

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

skokanského můstku. Jedná se o středně náročný výlet pro cyklisty dlouhý 20 km. 

Dalším výletem může být 16 km dlouhá trasa pro pěší turistiku z Lomnice nad Popelkou do 

Semil. Z Lomnice n. P. 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. 

Další trasa Semily – Železný Brod rovněž nabízí dvě varianta. První je známá Riegrova 

cestou údolím divokým údolím řeky Jizery, kudy projděte až do Podspálova. Pokud si cestu 

dobře naplánujete, můžete absolvovat jedinečnou prohlídku zdejší malé vodní 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. Jedná se 

o pěší nenáročnou turistiku, trasa je dlouhá 10 km. 

Druhá varianta: 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. Jedná se o jednodenní cykloturistický výlet s místy náročným stoupáním a 

klesáním po silničních komunikacích. 

Poslední trasou je Železný Brod – Turnov, která má opět dvě možné varianty. 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. 

Jedná s o náročnou, ale krásnou, 16 km dlouhou trasu pro pěší turistiku. 

Druhou variantu absolvujete tak, že se z Železného Brodu vydáte 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. Poté, co minete Pantheon na skále po pravé ruce, se vydejte po komunikaci 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. Jedná se o cyklistický výlet po silničních komunikacích dlouhý 

18 km. 

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 
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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. 

Při absolvování tohoto produktu se návštěvník Českého ráje může podívat na řadu zejména 

technických památek na území regionu. Jedná se o hydroelektrárnu v Podspálově, řadu 

mlýnů, muzeí a dalších objektů. 

Zkrácený text určený k překladu: 

Zveme vás na cestu krajinou, která prochází údolími, skalními oblastmi, městy, stejně jako 

staletími. Cesta, která seznamuje 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 vás 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. Produkt je 

určený zejména pro návštěvníky preferující pěší turistiku, cykloturistiku, pro všechny 

vnímavé návštěvníky s chutí nahlédnout do paměti krajiny. 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. V regionu se dá v rámci tohoto produktu absolvovat 

řada lákavých tras různého druhu – cyklistických nebo pěších, delších i kratších, náročnějších 

nebo určených pro méně zdatné. Pohled za horizont nabízí radost z pohybu v divukrásné 

přírodě Českého ráje, kde se za každým rohem skrývají nečekané vyhlídky, tajemné soutěsky, 

malebná údolí. 

 


