Informační mapa turistické oblasti
KOŠŤÁLOV (B3) – obec v údolí říčky Olešky je připomínána
již ve 12. stol. Kolem r. 1361 postavili Valdštejnové nad
Želechovským potokem hrad Košťál. Hrad byl označován
jako pustý již od roku 1514, patrné jsou pouze zbytky valů
a zdí na zalesněném kopci. Gotický kostel sv. Jakuba, koupaliště.
KOZÁKOV (B2) – „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. Lyžařský vlek.

Semilsko
Oblast, jejíž krajinu výrazně poznamenala geologická
minulost. Vrásnění, které proběhlo v mezidobí dvou
geomorfologických epoch, devonu a karbonu, spolu s následnými výrony melafyrových sopek, daly základ pestrému geologickému profilu i pozdějším nálezům drahých
kamenů a zkamenělých rostlin. Činnou sopkou se stal Kozákov – „strážná hora Českého ráje“ a dnešní nejvyšší bod
regionu s výjimečným rozhledem. Vody z Jizerských hor
a ze západních Krkonoš dlouho hledaly cestu k níže položené České křídové pánvi. Nakonec Jizera koridor prorazila – mezi městem Semily a Železným Brodem vytvořila jedinečný
kaňon. Sílu řeky později využila i průmyslová odvětví a v údolích se začala rozvíjet textilní
a sklářská výroba. Proto je v této oblasti kromě přírodních zajímavostí i bohaté technické
kulturní dědictví – mnoho technických památek, staré továrny, pozoruhodné mosty a tunely. Centrem oblasti jsou Semily, bývalé sídlo okresu, město her a hraček s pestrým okolím.
Tipy na cyklovýlety a pěší výlety na Semilsku najdete na www.cesky-raj.info
Informační centrum Semily, Husova 2, 513 01 Semily
tel.: +420 481 624 721, e-mail: info@semily.cz, www.semily.cz
Informační turistické centrum
Autocamp Sedmihorky
+420 481 389 162, camp@campsedmihorky.cz
www.campsedmihorky.cz

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

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

Turistické informační středisko Železný Brod
+420 484 353 333, info@zelbrod.cz
www.zeleznybrod.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
Infoshop Vejměnek - Infocentrum Malá Skála, +420 773 877 550, infocentrum.malaskala@email.cz, www.mala-skala.cz
Městské informační středisko Rovensko pod Troskami, +420 481 381 050, inforovensko@tiscali.cz, www.rovensko.cz
Sezónní informační středisko na hoře Tábor, +420 739 568 347, info@kislomnice.cz, www.kislomnice.cz
Turistické informační středisko Bozkov, +420 724 012 659, tis.bozkov@obecbozkov.cz, www.obecbozkov.cz

BESEDICKÉ SKÁLY (A1) – nad Besedicemi 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 (C2) – 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.
BOZKOV (A3) – kostel Navštívení Panny Marie se 49 m vysokou vyhlídkovou věží
a se vzácnou gotickou plastikou madony. Lidová architektura. Sezónní .
BOZKOVSKÉ DOLOMITOVÉ JESKYNĚ (A3) – největší
jeskynní systém v SV Čechách, charakteristický hojným
výskytem křemenných lavic, říms a lišt. Jeskyně byly
objeveny r. 1947 při odstřelu v dolomitovém lomu.
BYSTRÁ NAD JIZEROU (B3) – dřevěný most přes Jizeru
věšadlového typu z r. 1922 – technická památka, jediný
svého druhu v Evropě.
DOLNÍ SYTOVÁ (A4) – Peřimovský klenutý železobetonový
silniční most z r. 1912 s jedním segmentovým obloukem
o světlosti 45 m – jedna z prvních železobetonových
konstrukcí v Čechách (památkově chráněný). Poblíž se v řece
tvoří dokonalé obří hrnce. 500 m níže stojí dřevěná kónická
osmiboká zvonička štenýřového typu, celá krytá šindelem.
DUBECKO (B1) – na věži mobilního operátora je rozhledna. U osady pod kopcem
byla v jedné z pískovcových skalek nedávno vytesána kaplička a zasvěcena sv.
Eustachovi. Kaplička sv. Anděla Strážného.
FRÝDŠTEJN (A1) – zřícenina skalního hradu na výrazném pískovcovém ostrohu.
Jeho dominantou je okrouhlá věž. Tato pohádková kulisa posloužila k natáčení
několika pohádek. Lidová architektura.
HRUBOSKALSKO (B1 – C1) – jedno z nejznámějších
skalních měst, charakteristické impozantními věžemi
a strmými kaňony. Stopy osídlení již v neolitu (Čertova
ruka). Řada pozoruhodností: Arboretum Bukovina
(sezónní ), skalní vyhlídky, symbolický hřbitov horolezců, Adamovo lože, Myší
díra, Kopicův statek (skulptury), Dětská lesní naučná stezka, Sedmihorky, skalní
rozhledna Hlavatice, zámek Hrubá Skála (přístupné nádvoří a vyhlídková věž,
restaurace, hotel) a hrad Valdštejn.
KLOKOČSKÉ A BETLÉMSKÉ SKÁLY (B1) – souvislá skalní hradba
1600 m dlouhá, rozčleněná do izolovaných skalních věží a rozsedlin
(např. Klokočské průchody). Velké množství jeskynních dutin,
nejznámější je volně přístupná jeskyně Postojná. V JV části
Klokočských skal stojí zřícenina skalního hrádku Rotštejn.

KRKAVČÍ SKÁLA (A2) – skalní blok na levém břehu Jizery,
100 m nad říční 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. Pořádaly se zde sousedské zábavy
s hudbou a stávaly tu i prodejní stánky s občerstvením.
LOMNICE NAD POPELKOU (C3) – leží mezi Českým
rájem a Podkrkonoším. Lidová architektura (památková
rezervace Karlov, dřevěná zvonice). Zajímavosti:
novogotická radnice, pomník Mistra Jana Husa, barokní
kašna, morový sloup, barokní kostel sv. Mikuláše
z Bari, nově restaurovaný barokní zámek z 18. stol. Městské muzeum a galerie
s více expozicemi. Tradice turistiky a lyžařství. V okolí v zimě upravované běžecké
tratě (Lomnická lyžařská magistrála), skokanské můstky (jeden s vyhlídkovým
ochozem) i dva lyžařské vleky.
LOUKOV (A3 – B3) – část obce Háje nad Jizerou. Nachází
se zde muzeum techniky, zejména aut, motocyklů
a historických předmětů souvisejících s motorismem.
Kostel, barokní hřbitovní kaple (kostnice) z roku 1815,
ohradní zeď starého hřbitova a litinový kříž s korpusem
ukřižovaného Krista byly vyhlášeny kulturními památkami.
MALÁ SKÁLA (A1) – letovisko na březích Jizery pod
svahy Vranovského hřbetu a Sokola. Možnost koupání
v řece, půjčovny lodí, lanové parky, výběr občerstvení
i ubytování, parkoviště, vlak, bus. Nad Malou Skálou se na
úzkém a vysokém skalním hřebenu tyčí zbytky strážního
hradu Vranov, opuštěného v 15. stol. V r. 1802 koupil zdejší panství se zbytky hradu
podnikatel Fr. Z. Römisch, který vysoko nad Jizerou vybudoval neogotický letohrádek,
vyhlídku a ve zbytcích hradu dal umístit množství náhrobků, pomníků, kamenných
uren a letopočtů připomínajících bájné i historické osobnosti a události. Upravenému
areálu hradu se začalo říkat Pantheon. V obci je kaple sv. Vavřince s výzdobou
od malířů J. Jíry a V. Komárka a také řada statků pojizerského typu – nejznámější
je Boučkův statek, ve kterém je umístěna stálá expozice o historii Maloskalska
a galerie výtvarných děl. V přízemí se nachází stylová hospoda. Sezónní .
PODSPÁLOV (A2) – nad soutokem Jizery s Kamenicí
stojí vodní elektrárna, vybudovaná v letech 1921–
1926, do níž je voda přiváděna raženou štolou (dlouhou
1323 m) a zděným kanálem (437 m). Elektrárna prošla
citlivou rekonstrukcí a stále slouží svému účelu. Je
cenná i architektonicky a je příkladem toho, jak může technika existovat v symbióze
s přírodou. Veřejnosti přístupná. Technickou památkou je také silniční most přes
Kamenici, který byl v r. 1938 jako první v republice postaven šikmo na tok řeky.
Je unikátní i způsobem zmenšení rozponu, dosaženého vzájemným posunutím
děleného oblouku.
PODTROSECKÁ ÚDOLÍ (C1) – přírodní rezervace,
kaňonovitá údolí lemovaná kvádrovými pískovci s osmi
dochovanými rybníky (Rokytňák, Hrudka, Vidlák,
Krčák, Věžák, Dolský, Nebák a Podsemínský rybník).
Naučná stezka od Borku pod Troskami k Troskám o přírodě,
geologii a historii oblasti. Sezónní u rybníku Věžák.

Tradice broušení drahých kamenů a českých granátů. Pobýval zde básník Svatopluk
Čech (v parku busta od B. Suchardy). Městské muzeum s expozicí drahých kamenů,
výstava panenek, sezónní .
ROZHLEDNA U BOROVICE (A3) – mezi Roprachticemi a Vysokým nad Jiz. je rozhledna
s kruhovým rozhledem na Český ráj, Krkonoše a Jizerské hory. Byla otevřena v r. 2009.
ROZTOCKÝ MLÝN (A3) – pod Roztoky u Semil je
starý potoční mlýn s původním mlýnským zařízením
(veřejnosti přístupný od května do září). Na katastru obce
leží i PR Údolí Vošmendy, krasové území s jeskyněmi,
ponory a vývěry podzemních vod, s krasovými propady
a paleontologickými nálezy.
SEJKORSKÁ KAPLIČKA (A3) – barokní výklenková kaple
Panny Marie Bolestné z konce 17. stol. byla v minulosti
poutním místem. Nedaleko je Masarykova vyhlídka –
místo, odkud se na Kozákov, Bozkov i na část Krkonoš díval
prezident T. G. Masaryk při své návštěvě Semilska.
SEMILY (B3) – město v minulosti z větší částí dřevěné
postihlo několik ničivých požárů, takže se z historické
zástavby mnoho nezachovalo. Semily prošly obdobím
rozvoje obchodu, řemesel, drobné výroby a nakonec
i průmyslu využívajícího síly řeky. Pozůstatkem tohoto
období je i rozlehlý komplex Schmittovy textilky při Jizeře. K zajímavostem ve městě
patří Mariánský sloup z r. 1738 (sousoší Panny Marie, sv. Jana Evangelisty, sv. Jana
Křtitele a sv. Jana Nepomuckého), 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, na kamenný kostel přestavěn r. 1723, zachoval
se zvon s letopočtem 1590), roubené chalupy v Jílovecké ulici (poslední dochovaná
památka z původní zástavby města, pocházejí z přelomu 19. a 20. stol., obývali
je drobní řemeslníci, dělníci a domkáři). V jedné z těchto chalup lze navštívit unikátní
pilníkářskou dílnu. Všechny tři domy jsou pojizerského typu a pro svou neporušenost
jsou kulturní památkou. Bítouchovská kaplička, .
SMRČÍ (A2) – galerie se stálou expozicí výtvarných děl prof. Miroslava Hrachy
(v budově OÚ). Pod osadou velké čedičové lomy.
SUCHÉ SKÁLY (A1) – nad lesem ční atraktivní ostrý
skalní hřeben z cenomanského pískovce, zdálky připomíná
varhany nebo dračí hřbet, vytváří charakteristickou
siluetu krajiny Maloskalska. Suché skály jsou oblíbeným
horolezeckým terénem. Člení se zhruba na 20 věží a jsou
národní přírodní památkou.
ŠŤASTNÁ ZEMĚ (C1) – v Radvánovicích, místní části Karlovic, je navštěvovaný
přírodní zábavní dětský areál Šťastná země s řadou atrakcí a naučnou stezkou
Prožitkový geopark Český ráj.
TÁBOR (C3) – 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 (B2) – kostel sv. Vavřince z r. 1753 (rekonstruovaný
s pomocí Nadace J. B. Horáčka), „Tisíciletá lípa“ s obvodem kmene
9 m, Malířova zahrada – geologická prezentace hornin z regionu,
informační texty o malíři Janu Dědinovi (1870–1955) a pamětní obelisk.
TROSKY (C1) – zřícenina hradu na dvou čedičových sopouších, dominanta a symbol
regionu. Kruhový rozhled.
TURNOV (B1) – leží na křižovatce dávných obchodních
stezek. V 17. stol. začaly počátky kamenářství, později
se rozvíjela 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, etnografickými,
geologickými sbírkami a Kamenářským domem. Galerie Granát. Nedaleko Dlaskův
statek s expozicemi a výstavami o venkovském bydlení a zemědělském nářadí.

RIEGROVA STEZKA (A2) – turistická stezka z r. 1909 údolím
Jizery ze Semil do Podspálova, prochází kolem několika
vyhlídek v údolí, které je přírodní rezervací. Zajímavostí
stezky je 77 metrů dlouhá visutá galerie, vybudovaná nad
původní hladinou řeky, skalní tunel nebo vodní elektrárna
Spálov, kam vodu přivádí štola, vylámaná ve skále. Naučná stezka seznamuje s geologií,
faunou a flórou, turistikou a ochranou přírody i s technickými zajímavostmi v údolí.

ŽELEZNÝ BROD (A2) – leží v sevřeném údolí Jizery,
založen byl ve 12. stol. u někdejších zemských stezek
při brodu přes řeku. V okolí se od 14. stol. těžila železná
ruda a břidlice, v 19. stol. vyniklo sklářství a rozvinula
se textilní výroba. V r. 1920 vznikla sklářská škola (expozice přístupná během
prázdnin). Železný Brod se stal městem skla a skleněné bižuterie. Z památek:
kostel sv. Jakuba Většího z r. 1649, ve 2. pol. 18. stol upravený, vedle postavena
dřevěná zvonice, na náměstí kašna se sochou Panny Marie Immaculaty, kostelík
sv. Jana Nepomuckého na Poušti, dále staré roubené domy, zejména v oblasti
Trávníky (památková rezervace, naučná stezka). Nejcennější roubený objekt je
Běliště – národopisná expozice Městského muzea, sídlícího na náměstí v budově,
vzniklé r. 1936 zapojením neporušeného průčelí roubeného objektu Klemencovsko
do moderní budovy spořitelny. Je zde také sklářská expozice a galerie světoznámých
sklářských výtvarníků, J. Brychtové a S. Libenského. V budově radnice je Městská
galerie Vlastimila Rady, na nábřeží Městské koupaliště, .

ROVENSKO POD TROSKAMI (C2) – na náměstí
novorenesanční radnice a sousoší „Rozhovor“, u kostela
sv. Václava osmiboká dřevěná zvonice z r. 1630, v ní
tři „rebelantské“ zvony pod šindelovou střechou, v klidu
obrácené srdcem vzhůru a uváděné do pohybu šlapáním.

ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC (B1) – nabízí návštěvníkům
na třech 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.

RADOSTNÁ POD KOZÁKOVEM (B2) – obec na jižním
úbočí hory se skládá ze čtyř osad – Kozákov, Lestkov
(výstava drahých kamenů), Volavec a Kvítkovice. Je pověstná
nalezištěm polodrahokamů ve zdejším bývalém Votrubcově
lomu (poblíž také Muzeum drahých kamenů). Opodál
pramení potok Stebenka, ve studánce zvané Radostná, od níž byl odvozen název obce.
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