
Informační mapa turistické oblasti

ARBORETUM BUKOVINA (B2) – založeno r. 1860 majitelem panství 

L. Aehrenthalem a  lesníkem L. Angerem. Základ tvořily stromy 

ze Severní Ameriky. Historický altán ve švýcarském stylu z druhé pol. 

19. stol. s expozicí a sezónním . 

BESEDICKÉ SKÁLY (A2) – nad obcí Besedice je vrch 

Sokol, na jehož úbočích jsou skalní bludiště Kalich 

a  Chléviště. Vyznačený okruh dlouhý 4,5 km i  naučná 

stezka zahrnují sedm vyhlídek. Parkoviště, občerstvení. 

BORECKÉ SKÁLY (B3) – menší pískovcové skalní město poblíž 

Rovenska pod Troskami, pozoruhodné neobvykle strukturovanými 

skalními stěnami s  množstvím převisů a  skalních oken. Čechova 

vyhlídka s výhledem na zříceninu hradu Trosky. 

DLASKŮV STATEK (A2) – bývalá svobodnická usedlost 

a  rychta postavená r. 1716 v  Dolánkách, typická ukázka 

pojizerského domu. V objektu jsou stálé expozice a výstavy 

Muzea Českého ráje, vztahující se k venkovskému bydlení 

a zemědělskému nářadí. 

DUBECKO (A2) – na věži mobilního operátora je rozhledna. U osady pod kopcem byla 

v jedné z pískovcových skalek nedávno vytesána kaplička a zasvěcena sv. Eustachovi. 

HLAVATICE (B2) – pískovcová věž s vrcholem přístupným po schodišti. Dobrý výhled 

severním a západním směrem. 

HRUBOSKALSKO (B2) – jedno z nejznámějších skalních 

měst, charakteristické impozantními věžemi a  strmými 

kaňony. Stopy osídlení již v  neolitu (Čertova ruka). 

V  někdejších Lázních Sedmihorky byl návštěvníky 

zaveden název Český ráj. Řada pozoruhodností: Arboretum Bukovina, skalní vyhlídky, 

symbolický hřbitov horolezců, Adamovo lože, Myší díra, Kopicův statek (skulptury), 

dětská lesní naučná stezka Sedmihorky, skalní rozhledna Hlavatice, hrad Valdštejn. 

JINOLICKÉ RYBNÍKY (C3) – skupina tří rybníků SV od 

Prachovských skal. Oborský rybník (11,4 ha) má travnatou 

pláž a písčité dno. Koupání umožňuje také rybník Němeček 

(5,2 ha). U obou rybníků jsou veřejná tábořiště, autokempy, 

chatové osady, převlékárny, sprchy, stánky s občerstvením, možnost parkování. Nejmenší 

z rybníků je rybník Vražda (2,1 ha), který je vyhlášen přírodní památkou. 

KLOKOČSKÉ A  BETLÉMSKÉ SKÁLY (A2) – souvislá skalní hradba 

z prvohorních pískovců o mocnosti až 60 metrů s mnoha jeskynními 

dutinami. Skalní stěna je asi 1600 m dlouhá, místy rozčleněná do 

izolovaných skalních věží a rozsedlin. Jsou odtud krásné rozhledy ke 

Kozákovu a Jizerským horám. Nad obcí Klokočí je hluboká rozsedlina 

ve skalní stěně (Klokočské průchody), jimiž věky vedla stezka 

spojující Turnov se SV oblastí. Ve stěnách skal vzniklo velké množství větších i menších 

jeskynních dutin, z  nichž nejznámější je volně přístupná jeskyně Postojná (též 

Amerika). V JV části Klokočských skal stojí zřícenina skalního hrádku Rotštejn. 

PLAKÁNEK (C1 – C2) – romantické údolí obklopené skalami směřuje od obce 

Střehom ke hradu Kost. Na dolním konci údolí je studánka Roubenka. 

PODTROSECKÁ ÚDOLÍ (B2 – C2) – třetí největší rezervace 

Českého ráje, území mimořádné krajinářské i přírodovědné hodnoty. 

Kaňonovitá údolí lemovaná kvádrovými pískovci s osmi dochovanými 

rybníky Rokytňák, Hrudka, Vidlák, Krčák, Věžák (sezónní ), 

Dolský, Nebák a  Podsemínský rybník. Jsou zde zajímavá 

společenstva mokřadních rostlin a  vodního ptactva. O  přírodě, geologii a  historii 

oblasti informuje 13 zastavení naučné stezky mezi Borkem pod Troskami a Troskami. 

PRACHOVSKÉ SKÁLY (C3) – jedna z nejstarších přírodních 

rezervací u  nás. Unikátní skalní město s  vysokými 

skalními věžemi a  hlubokými stržemi vzniklo erozí 

vyzdvižené pískovcové tabule (kvesty). Dva prohlídkové 

okruhy s  vyhlídkami, Císařskou chodbou, pohádkovým 

skřítkem Pelíškem. Naučná stezka Prachovské skály s 11 zastaveními. U jednoho 

ze vstupů je Muzeum přírody Český ráj. Poblíž je i zřícenina skalního hradu Pařez. 

PŘÍHRAZSKÉ SKÁLY (B1 – C1) – komplex skalních měst na okrajích pískovcové 

skalní plošiny kolem čedičového vrchu Mužský. Zbytky prehistorických hradišť 

(Hrada, Klamorna, Staré Hrady) i hrádků ze 13. století (Valečov, Drábské světničky), 

skalní modlitebna Hynšta, soutěska Studený průchod. 

RIEGROVA STEZKA (A3) – vznikla  r. 1909, vede údolím 

Jizery ze Semil do Podspálova (přírodní rezervace). Zajímavostí 

je 77 metrů dlouhá visutá galerie, vybudovaná nad původní 

hladinou řeky, skalní tunel i  vodní elektrárna, kam voda 

proudí podzemní štolou. Naučná stezka seznamuje s geologií, 

faunou a fl órou, turistikou a ochranou přírody i s technickými zajímavostmi údolí. 

ROVENSKO POD TROSKAMI (B3) – na náměstí je 

novorenesanční radnice, u  kostela sv. Václava největší 

pamětihodnost města – osmiboká dřevěná zvonice 

z r. 1630 – tři „rebelantské“ zvony pod šindelovou střechou 

jsou v  klidu obráceny srdcem vzhůru a  uvádějí se do pohybu šlapáním. Cenné jsou 

i roubené chaloupky ve městě a sousoší „Rozhovor“ na náměstí. Tradice broušení drahých 

kamenů a českých granátů, blízký Kozákov je znám výskytem polodrahokamů, zejména 

achátů a ametystů. Pobýval zde básník Svatopluk Čech (v parku jeho busta od B. Suchardy). 

Městské muzeum s expozicí drahých kamenů, výstava panenek, sezónní . 

SEMILY (A4) – k zajímavostem patří Mariánský sloup z r. 1738, novorománský kostel 

sv. Petra a Pavla z poč. 20. stol. (výhled), nová budova Městského úřadu, vzniklá 

přestavbou továrny (Stavba roku 2006), Muzeum a  Pojizerská galerie, kostel 

sv. Jana Křtitele na Koštofranku (původně dřevěný, r. 1723 přestavěn na kamenný). 

KOMÁROVSKÝ RYBNÍK (C1) – centrum rekreační oblasti 

Branžež, Nová Ves. Má písčité dno a dobrý přístup do vody. 

Pískovcové skály a jehličnaté lesy tvoří romantický rámec. 

Několik pláží, kempink, tábořiště.  

KOST (C1) – jeden z nejzachovalejších gotických hradů 

v  Čechách. Od pol. 14. stol. se po rodu Markvarticů 

vystřídalo v  držení kosteckého panství více rodů. I  přes 

mnohé přestavby se zachovala původní silueta hradu. 

Několik prohlídkových okruhů poskytuje možnost 

seznámit se s hradem od sklepa až po půdu. 

KOZÁKOV (A3) – „strážná hora Českého ráje“, nejvyšší bod regionu 

(744 m n. m), rozhledna a turistická chata, kruhový rozhled na celý 

region i na České Středohoří, Bezděz, Ralsko, Lužické a  Jizerské hory, 

Krkonoše, Orlické hory. Výskyt polodrahokamů, na úbočí ve výchozu 

melafyru známý Votrubcův lom, nedaleko je expozice drahých 

kamenů. Na západním svahu leží Měsíční údolí se dvěma velkými 

jeskynními převisy, pod nimiž byly nalezeny stopy po pravěkém osídlení. Nejvýše 

položený bod této pískovcové kry s vylámanou místností je Drábovna. Jihozápadní část 

hory je od roku 1985 chráněna jako národní přírodní památka. Středisko paraglidingu. 

KRKAVČÍ SKÁLA (A3) – skalní blok na levém břehu 

Jizery, 100 m nad její hladinou. Výhled do romantického 

kaňonu Jizery a  na protilehlý vrch Medenec. Vyhlídkové 

místo bylo zpřístupněno a  opatřeno kovovým zábradlím 

již před více než 100 lety.  

LIBUŇ (C3) – v r. 1629 jedno z center selského povstání 

na hruboskalském panství, v r. 1866 místem bojů prusko-

rakouské války. V kostele sv. Martina a na barokní faře 

působil v pol. 19. stol. vlastenecký páter Antonín Marek, 

jehož působením se obec stala významným střediskem kulturního života (pomník 

před kostelem). U  kostela Toskánský sloup ze 17. století, obelisk a  barokní sochy. 

Na faře je galerie malíře F. Kavána, který zde žil. 

LOMNICE NAD POPELKOU (B4) – leží na předělu mezi Českým 

rájem a  Podkrkonoším. Typické stavby lidové architektury (památková 

rezervace Karlov – roubené domy s  bohatě zdobenými lomenicemi, 

dřevěná zvonice). V  16. stol. se ve městě rozvíjela plátenická výroba, 

počátkem  19.  stol. započala výroba proslulých lomnických sucharů 

a oplatek. Řada památek (novogotická radnice, pomník Mistra Jana Husa, barokní kašna, 

morový sloup, barokní kostel sv. Mikuláše z  Bari, nově restaurovaný barokní zámek 

z  18.  stol.). V  Městském muzeu a  galerii expozice národopisu, lidového umění, 

technologie zpracování lnu a  expozice vývoje bydlení a  bytové kultury. Město s  tradicí 

turistiky a lyžařského sportu – lyžařský areál V Popelkách se skokanskými můstky, pokrytými 

umělou hmotou a keramickou nájezdovou stopou, s vyhlídkovým ochozem na můstku 

K-70, v okolí v zimě upravované běžecké tratě (Lomnická lyžařská magistrála).  

Původní zástavbu města připomínají roubené chalupy 

z přelomu 19. a 20. stol. v Jílovecké ulici. V jedné z těchto 

chalup lze navštívit unikátní pilníkářskou dílnu. Všechny 

tři domy jsou pojizerského typu a pro svou neporušenost 

jsou kulturní památkou.  

SOBOTKA (C2) – město s výraznou historií a kulturní tradicí – jižní 

brána Českého ráje (festival českého jazyka a  literatury Šrámkova 

Sobotka, Sobotecký jarmark a festival uměleckých řemesel, městská 

památková zóna), lidová architektura (Šolcův statek, Gansův 

dům atd.), klasicistní i  funkcionalistická architektura, urbanisticky 

hodnotné náměstí (s  rodným domem a  Muzeem Fráni Šrámka), 

chrám sv. Maří Magdaleny, sobotecký hřbitov s  hroby významných soboteckých 

rodáků, básníků Fráni Šrámka a Václava Šolce. Nad hřbitovem v  lesoparku lovecký 

zámek Humprecht ze 17. století, městské koupaliště.  

ŠŤASTNÁ ZEMĚ (B2) – v  Radvánovicích, místní části Karlovic, je navštěvovaný 

přírodní zábavní dětský areál Šťastná země s  řadou atrakcí a  naučnou stezkou 

Prožitkový geopark Český ráj. 

TÁBOR (C4) – barokní kostel Proměnění Páně z období 

protireformace, byl kdysi cílem procesí – v  severním 

úbočí křížová cesta se zastaveními s  litinovými reliéfy. 

Nově rekonstruovaná turistická chata s  rozhlednou. 

Sezónní . 

TATOBITY (B3) – kostel sv. Vavřince z  r. 1753 (rekonstruovaný 

s  pomocí Nadace J. B. Horáčka), „Tisíciletá lípa“ s  obvodem 

kmene 9 m, do jejíhož vykotlaného kmene se vejde více jak 10 lidí 

(odhad stáří 600 až 1000 let), Malířova zahrada – geologická 

prezentace hornin z regionu, informační texty o malíři Janu Dědinovi  

(1870–1955) a pamětní obelisk. 

TROSKY (C3) – zřícenina gotického hradu, 

postaveného na dvou čedičových sopouších suku v letech 

1380–90. Dvě věže, Panna (59 m) a  Baba (49  m). 

Za  třicetileté války zpustl. Nádherný kruhový rozhled 

na  Český ráj, na blízké (uzavřené) skalní město Apolena 

i na obří důl na sklářský písek. Trosky jsou dominantou a jedním ze symbolů regionu. 

V obci pod hradem je Muzeum panenek a medvídků. 

TURNOV (A2) – leží na křižovatce dávných obchodních 

stezek. V  17. stol. začaly počátky kamenářství, později 

se rozvíjí výroba a  zpracování skelné kompozice, 

napodobující drahé kameny. Z  historických památek: 

novorenesanční radnice, děkanský kostel sv. Mikuláše, 

na náměstí bývalý klášterní kostel sv. Františka z  Assisi, novogotický kostel 

Narození P. Marie, kostelík sv. Jana Křtitele z  poč. 13. stol. v  Nudvojovicích 

(původně románský, goticky přestavěný), zámek Hrubý Rohozec, synagoga (jedna 

z  nejstarších dochovaných v  Čechách), židovský hřbitov a  Muzeum Českého ráje 

s  historickými, etnografi ckými, geologickými sbírkami a  Kamenářským domem. 

Galerie Granát. Nedaleko hrad Valdštejn a  Dlaskův statek s  expozicemi 

a výstavami o venkovském bydlení a zemědělském nářadí.  

ÚJEZD POD TROSKAMI (C3) – pseudorománský 

kostel sv. Jana Křtitele z  r. 1874. Válečné muzeum 

(expozice: prusko-rakouská válka, první světová válka, 

prvorepublikové Československo, druhá světová válka). 

VALDŠTEJN (B2) – rodový hrad Valdštejnů založený 

koncem 13. stol. na třech pískovcových skalách. Po 

požáru koncem 16. stol. zpustl. Barokní kaple sv. Jana 

Nepomuckého a  unikátní sochařská výzdoba mostů 

z  počátku 18. stol. Zříceniny původního hradu jsou 

doplněny romantickými dostavbami a malbami z 19. stol. 

VESEC U  SOBOTKY (C2) – vesnická památková 

rezervace se zachovanou českou okrouhlicí – souborem 

18 staveb různých typů usedlostí, povětšinou soboteckého 

typu pojizerského roubeného domu. 

VYSKEŘ (B2) – kostel Nanebevzetí Panny Marie, dřevěná zvonice z roku 1504. 

Nad obcí stejnojmenný čedičový vrch (464 m n.m.) s dobrým výhledem, křížová cesta 

ke kapli sv. Anny z r. 1830. 

ZÁMEK HRUBÁ SKÁLA (B2) – původně hrad ze 14. stol., 

postavený na mohutných pískovcových skalách. Romantickou 

podobu získal v  polovině 19. stol. Dnes je v  zámku hotel 

a restaurace, přístupné je nádvoří a vyhlídková věž. 

ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC (A2) – nabízí návštěvníkům na dvou 

prohlídkových okruzích bohatě zařízené místnosti, které sloužily 

jako reprezentační a  obytné pokoje příslušníků francouzské 

hraběcí rodiny Des Fours Walderode. Zámek je obklopen nevelkým 

anglickým parkem. 

ZBIROHY (A2) – zbytky hradu z  první pol. 14. stol., 

pobořeného v r. 1442. Dochovaly se zbytky zdiva obytných 

místností ve vnitřním hradu, sklepení a základy obranné 

věže, zbytek bašty a cisterna na vodu.  

ŽELEZNICE (C4) – nálezy dokládají prehistorické železářství. 

Po velkém požáru byla obnovena v  klasicistním stylu, empírový 

urbanistický celek je městskou památkovou zónou. Muzeum 

s expozicí kupeckého krámu s původním zařízením. Na okraji města 

lze navštívit funkční Prášilův mlýn. 

Městské informační středisko Rovensko pod Troskami,

Komenského 107, 512 63 Rovensko pod Troskami

tel.: +420 481 381 050, e-mail: inforovensko@tiscali.cz, www.rovensko.cz

Informační turistické centrum Autocamp 
Sedmihorky
+420 481 389 162, camp@campsedmihorky.cz
www.campsedmihorky.cz

Informační centrum Semily
+420 481 624 721, info@semily.cz,www.semily.cz

KIS Lomnice nad Popelkou
+420 481 673 107
info@kislomnice.cz, www.kislomnice.cz

Městské informační centrum Sobotka 
+420 493 571 587, mic@sobotka.cz, www.sobotka.cz

Regionální turistické informační 
centrum Turnov,
+420 481 366 255, info@turnov.cz 
www.infocentrum-turnov.cz

Informační středisko Správy CHKO Český ráj 
u rybníka Věžák

Informační středisko Správy CHKO Český ráj 
v Arboretu Bukovina
+420 775 966 443, www.motylilouka.eu

Sezónní informační středisko na hoře Tábor
+420 739 568 347, info@kislomnice.cz 
www.kislomnice.cz

Oblast tvoří geografi cký střed celého regionu. V jejím centru 

se tyčí na dvou unikátních, z vyvřelé lávy vypreparovaných, 

skalních kuželech zbytky hradu Trosky, které jsou symbo-

lem celého regionu. Kolem se rozkládají rozlehlé plošiny 

z kvádrových pískovců, erozí rozčleněných do romantických 

skalních měst a  kaňonovitých údolí. V  nich leží také pří-

rodní rezervace Podtrosecká údolí, se soustavou rybníků, 

mokřadů a vlhkých luk kolem toku Žehrovky a Želejovské-

ho potoka. Severu oblasti zase dominuje strážná hora Českého ráje – Kozákov, pověstná jako 

naleziště drahých kamenů, které údajně daly této hoře jméno. Říká  se, že když na Kozákově 

pastevec hodí po koze kamenem, má tento kámen větší cenu než celé stádo. Centrem oblasti 

je Rovensko pod Troskami s pověstnou zvonicí s obrácenými „rebelantskými“ zvony. K jihozá-

padu orientované stráně nad městem jsou úspěšně využívány jako ovocné sady.

Vydalo Sdružení Český ráj v roce 2012. 

Sdružení Český ráj, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, +420 481 540 253, info@cesky-raj.info, www.cesky-raj.info

Text: S. Říman, Foto: archiv Sdružení Český ráj a archiv partnerů, Výroba: Geoprint, s. r. o. 

Mapa: Kartografi e PRAHA, a. s.

Tipy na cyklovýlety a pěší výlety v okolí Rovenska p. Tr. na www.cesky-raj.info

Okolí Rovenska pod Troskami



Prodejna regionálních 
produktů z Českého ráje

Vodní sporty

Koupání

Lyžařský vlek

Nabídka pro rodiny s dětmi

Jízdárna

Letectví, paragliding

Krytý bazén

Kemp

Podniková prodejna 
regionálních výrobců

Potápěčské centrum

Koupaliště

Zimní stadion

Exkurze, ukázky výroby

Lanové a lezecké centrum

Golf

Jiné sportoviště

Tábořiště

Půjčovna jízdních kol

Cykloservis

Servisní místa cyklo

Cyklisté vítáni

Informační centrum

Sezónní informační 
centrum

Rozhledna 
a vyhlídková věž

Zámek, přístupný

Židovská památka

Filmové místo

Přírodní atraktivita

Hrad

Muzeum, galerie

Technická zajímavost

Skalní město, útvary

Místo s rozhledem

Zámek, nepřístupný

Církevní památka

Naučná stezka

Zřícenina hradu

Lidová architektura

Bojiště

pásové značení cyklotras

značené cyklotrasy

značené turistické trasy

doporučená cyklotrasa

doporučená pěší trasa


