
Prodejna regionálních produktů z Českého ráje
A place where regional Bohemian Paradise products are sold

Vodní sporty
Water sports

Letectví, paragliding
Aviation, paragliding

Krytý bazén
Indoor pool

Nabídka pro rodiny s dětmi
For families with children

Jízdárna
Riding center

Půjčovna jízdních kol
Bicycle rental

Koupání
Swimming

Lyžařský vlek
Ski lift

Podniková prodejna regionálních výrobců
Regional manufacturers’ factory outlet

Potápěčské centrum
Scuba diving centre

Golf
Golf

Jiné sportoviště
Other sports grounds

Exkurze, ukázky výroby
Excursions, factory tours, crafts

Lanové a lezecké centrum
Rope and climbing centre

Cykloservis
Bicycle repair shop

Koupaliště
Swimming pool

Zimní stadion
Ice rink

Kemp
Campsite

Tábořiště
Camping area

Silnice pro motorová vozidla • Motorway

Silnice I. a II. třídy • 2nd and 3rd class roads

Vedlejší silnice • Minor road

Značené cyklotrasy • Marked cycling trail

Značené turistické trasy •  Marked hiking trail

VÝLETNÍ MÍSTA:

Běliště, expozice městského muzea Železný Brod

Bozkov – vyhlídkový ochoz kostela

Bozkovské dolomitové jeskyně

Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova

Hrad a zámek Staré Hrady u Jičína

Hrad Kost

Hrad Valdštejn

Hradní a zámecká akvária Sychrov

Maloskalská galerie – Boučkův statek

Městská galerie Vlastimila Rady

Městské informační středisko Rovensko pod Troskami

Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou

Městské muzeum Železný Brod 

Městský palác Templ, Mladá Boleslav

Muzeum a Pojizerská galerie Semily

Muzeum Českého ráje, Turnov

Muzeum drahých kamenů, Radostná pod Kozákovem

Muzeum města Mnichovo Hradiště

Muzeum Mladoboleslavska

Muzeum panenek a medvídků, Troskovice

Muzeum přírody Český ráj, Prachov

Muzeum techniky v Loukově

Památník Foerstrova rodu, Osenice

Prachovské skály

Regionální muzeum a galerie Jičín – Muzeum hry

Rozhledna Dubecko

Rozhledna Kozákov

Rozhledna Tábor

Roztocký mlýn

Rumcajsova ševcovna

SUPŠ sklářská Železný Brod

Škoda Auto Muzeum

Valdická brána

Valdštejnská lodžie

Vlastivědné muzeum Železnice

Vyhlídková věž Stará radnice, Mladá Boleslav

Výletní areál Pěnčín 

Zámek Dětenice

Zámek Hrubá Skála

Zámek Hrubý Rohozec

Zámek Humprecht

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Sychrov

Zřícenina hradu Frýdštejn

Zřícenina hradu Michalovice

Zřícenina hradu Rotštejn

Zřícenina hradu Trosky

Zřícenina hradu Valečov

Zřícenina hradu Vranov - Pantheon

Zvonice v Rovensku pod Troskami

Po stopách Albrechta z ValdštejnaPo stopách Albrechta z Valdštejna

Motivační turistická hra pro celou rodinu a především dětské 

návštěvníky. Hra spočívá v plnění úkolů a sběru pamětních 

razítek na výletních místech do Cestoknížky 

(k zakoupení v informačních centrech).

Bližší informace najdete 

na www.ceskyrajdetem.cz

RAZÍTKOVACÍ MÍSTA V ČESKÉM RÁJI:

STAMP LOCATIONS IN BOHEMIAN PARADISE:

Motivační hra spojující místa působení Albrechta Václava 

Eusebia z Valdštejna. Jako průvodce slouží brožura 

„Po stopách Albrechta z Valdštejna“, ke které je připojena 

mapa s motivační hrou. Předmětem hry je sběr razítek 

na vybraných místech s cílem získání pamětní mince 

s podobiznou Valdštejna.

A motivational game connects places associated with Albrecht Wenzel Eusebius von Wallen-
stein. Use the “Po stopách Albrechta z Valdštejna” (In Albrecht von Wallenstein’s Footsteps) 
guide with a map. The purpose of the motivational game is to collect stamps from selected 

locations in order to obtain a commemorative coin displaying Wallenstein’s portrait.

Hrad Valdštejn

Regionální muzeum a galerie Jičín

Regionální turistické informační centrum Turnov

Státní zámek Hrubý Rohozec

Státní zámek Mnichovo Hradiště

Státní zámek Sychrov

Valdštejnská lodžie

Zámek a pivovar Dětenice

Zámek Staré Hrady

Valdštejn Castle
The Regional Museum and Gallery in Jičín
The Turnov Regional Tourist Information Centre 
The Hrubý Rohozec Chateau
The Mnichovo Hradiště Chateau
The Sychrov Chateau

Wallenstein Loggia
The Dětenice Chateau and Brewery
The Staré Hrady Chateau

Poznámka: hra zasahuje i mimo území Českého ráje.

www.albrechtzvaldstejna.cz

Note: The game extends beyond the Bohemian Paradise borders.

www.albrechtzvaldstejna.cz

In Albrecht von Wallenstein’s FootstepsIn Albrecht von Wallenstein’s Footsteps

Žlutě vyznačené objekty jsou „Výletními místy – Za pověstmi Českého ráje“

Informační centrum
Information centre

Sezónní informační centrum
Seasonal information centre

Rozhledna a vyhlídková věž
Lookout tower

Zámek, přístupný
Chateau, open to the public

Židovská památka
Jewish sight

Filmové místo
Film location

Přírodní atraktivita
Natural attraction

Hrad
Castle

Muzeum, galerie
Museum, gallery

Technická zajímavost
Technical sight

Skalní město, útvary
Rocks, rock formations  

Místo s rozhledem
Viewpoint

Zámek, nepřístupný
Chateau, closed to the public

Církevní památka
Religious sight

Naučná stezka
Nature trail

Zřícenina hradu
Castle ruins

Lidová architektura
Folk architecture

Bojiště
Battlefi eld

Za pověstmi Českého rájeZa pověstmi Českého ráje

Žlutě vyznačené objekty jsou 
„Výletními místy – Za pověstmi 
Českého ráje“
Locations highlighted in yellow 
are included in "Holiday Spots – 
Legends of Bohemian Paradise"



Bohemian Paradise is located about an hour’s drive north of Prague. This romantic region spreading along the middle 

reaches of the Jizera combines a rich variety of natural beauties and numerous historic sights and folk architecture. The 

region off ers a wide selection of trips and excursions, rural tourism, water sports and relaxation and is also suitable 

for families with children.

Back to nature…Back to nature…

ROCK FORMATIONS: Borecké skály, Besedické skály, Hruboskalské skalní město, Klokočské and Betlémské skály, 

Prachovské skály, Příhrazské skály and Drábské světničky, Suché skály, Vranovský hřeben.

OTHER NATURAL ATTRACTIONS: the Bukovina Arboretum, Bozkovské dolomitové jeskyně (dolomitic caves), 

Přírodní rezervace Podtrosecká údolí (a natural reserve), Skalní sruby Jizery (rocks along the river), the Jizera valley 

near Semily and Bítouchov, the Plakánek valley, Valdštejnova zahrada and Mariánská zahrada (micro-regions), the 

Jizera River and many ponds.

NATURE TRAILS: information boards will guide you through interesting natural locations, such as Podtrosecké 

údolí (a valley), the Hrubá Skála area, Besedické skály (rocks) and Riegrova stezka (a nature trail).

LOOKOUT TOWERS: views from rock formations, castles, castle ruins and chateaux, lookout towers in Dubecko, 

Hlavatice, Kopanina, Kozákov, Kozinec, Milohlídka, Tábor, a ski jump in the “V Popelkách” ski resort, lookout towers 

in Bozkov, Jičín, Mladá Boleslav, Semily, Hrubá Skála and dozens of scenic views around the region.

THE BOHEMIAN PARADISE PROTECTED LANDSCAPE AREA

The Bohemian Paradise Protected Landscape Area was the fi rst large-scale protected area declared 

in Czechoslovakia in 1955. Visitors have to observe certain rules when visiting the protected area, 

namely use marked trails and respect wildlife. www.ceskyraj.nature.cz

BOHEMIAN PARADISE GEOPARK      

The European UNESCO Geopark, Bohemian Paradise, is a true geology textbook. Bohemian Para-

dise’s geology is explained in the museums of Lomnice nad Popelkou, Nová Paka, Radostná pod 

Kozákovem, Turnov and Železnice.

Back in time…Back in time…
CASTLES: Kost, Mladá Boleslav, Valdštejn.

CHATEAUX: Dětenice, Jičín, Hrubá Skála, Hrubý Rohozec, Humprecht, Mnichovo Hradiště, Staré Hrady, Sychrov.

CASTLE RUINS: Drábské světničky, Frýdštejn, Kumburk, Michalovice, Pařez, Rotštejn, Valečov, Vranov, Trosky, 

Zásadka, Zvířetice, Bradlec, Návarov, Zbirohy and others.

WATER SPORTS LOVERS will enjoy the Jizera River that is navigable from Malá Skála and even occasionally from 

Spálov when the conditions are right.

ADRENALINE SPORTS: climbing, the Malá Skála and Hrubá Skála rope centres, climbing centres in Sobotka, Srbsko 

and Lomnice nad Popelkou, paragliding on Kozákov, scuba diving in Jesenné and near Nová Paka, rafting on the Jizera.

RELAXATION, WELLNESS, A HEALTHY LIFE STYLE: a wide range of facilities off ering diff erent types of massages, 

baths, saunas, salt caves and cosmetic treatments; quality sports facilities – golf, tennis and bowling; many sports 

and fi tness centres.

RIDING: farms and riding centres off er riding courses and training, riding in nature for the more advanced and rides 

in horse-drawn carriages.

SIGHTSEEING FLIGHTS: an opportunity to admire the beauties and charm of Bohemian Paradise from a bird’s eye 

view from an airplane or hot air balloon.

TOURIST BUSES AND A TOURIST NEWSPAPER

Five lines of seasonal tourist buses connect interesting places in the region and provide bicycle transportation. Bus li-

nes are operated from May to September. Current schedules, trip suggestions and much more interesting information 

can be found in the Bohemian Paradise Tourist Newspaper that was published at the end of April and is also available 

online: www.craj.cz, www.cesky-raj.info, www.busline.cz

A fairy tale holiday…A fairy tale holiday…
FOR FAMILIES WITH CHILDREN: an interactive programme in the “Templ” City Palace (Emperor’s House), the 

forest nature trail in Sedmihorky, summer rides by a steam train, the Museum of Games in Jičín, the Museum of 

Dolls in Troskovice and Rovensko p. Tr., Staré Hrady Castle and Chateau, Rumcajs’ Shoemaker’s Shop and the Radek 

Pilař Gallery “Rumcajs’ World” in Jičín, the Šťastná země nature park in Radvánovice u Turnova, the holiday resort in 

Pěnčín, tours of the Mnichovo Hradiště Chateau, Valdštejn Castle, the Dětenice Chateau and Sychrov with guides in 

historic clothes and much more.

www.ceskyrajdetem.cz

Cultural events: Bohemian Paradise for Children – the opening of the tourist season, a Games Festival on Kozákov, 

Jičín  – A Fairy Tale Town (festival), the Fairy Tale Forest in Rovensko p. Tr., Wandering with Rumcajs, Straw Festivities 

and other historic and fairy tale programmes at castles and chateaux and much more.

BOHEMIAN PARADISE IN FILMS AND FAIRY TALES: this new tourist route takes you to 42 fi lm locations where 

Czech fi lm and TV fairy tales, popular family and other fi lms were shot. You can also explore the area around the 

legendary Řáholec forest and meet the highwayman Rumcajs and his family. This new product was designed for 

tourists of all ages and is meant for anybody who wishes to combine the poeticism of Czech fairy tales and fi lms with 

visits to fi lm locations and learn a lot of new and interesting facts.

A countryside with tradition…A countryside with tradition…
RURAL TOURISM: accommodation in the countryside, holidays in nature, horse riding, farming, crafts and tradi-

tions.

GLASS-MAKING: traditional manufacturing of glass beads, glass fi gures, blown glass ornaments and glass art 

pieces, mainly in the Železný Brod area – stores and demonstrations of manufacturing processes in workshops, 

expositions on the history and presence of glass-making in a museum and at the High School of Applied Arts for 

Glassmaking in Železný Brod, etc.

PRECIOUS STONE PROCESSING: precious stone processing and jewellery making in the Turnov, Lomnice and Ko-

zákov areas – the gallery and the visitors’ centre in DUV Granát, excursions to stone processing workshops, Votrubcův 

lom, Kamenářský dům Turnov, museum expositions and precious stone exhibitions in Turnov, Lomnice n. P., Radostné 

p. K. and the Treasury of Precious Stones in Nová Paka.

The Bohemian Paradise Regional ProductThe Bohemian Paradise Regional Product      

The “Bohemian Paradise Regional Pro-

duct” is a trademark promoting hand-crafted 

products and food made in Bohemian Para-

dise. Certifi ed products are labelled with the 

trademark. Both tourists and locals are invited 

to visit workshops and plants. An overview 

of “products with Bohemian Paradise’s soul” 

is provided in a regional product catalogue, 

a  printed newsletter and the Bohemian Para-

dise Tourist Newspaper.

There are stores selling a wide range of regional 

products and restaurants where you can taste 

Bohemian Paradise in drinks and meals prepa-

red from local ingredients.

www.regionalniprodukt.cz

Events where you can see traditional 

crafts and products from Bohemian Pa-

radise: Stones and Jewellery in Turnov, a craft 

fair in Malá Skála, a harvest and craft fair in 

Sobotka, The Semilský pecen festival in Semily, 

Glass Town in Železný Brod, a medieval craft fair 

in Mladá Boleslav, old Czech markets in Turnov, 

the Skalák beer festival, the Svijany beer festi-

val, the harvest at Dlaskův statek, Winter Glass-

-Making Fridays in Železný Brod, Wallenstein 

Christmas and others.

Bohemian Paradise without BarriersBohemian Paradise without Barriers

A new tourist service not only for people with decreased mobility, 

but also for families with children in prams will be launched at 

www.cesky-raj.info at the end of 2012. The website will provide 

information on off ers designed especially for these groups, including 

detailed trip suggestions.

Culture and entertainmentCulture and entertainment
Bohemian Paradise is a venue for many cultural events – the Dvořák 

Festival, summer festivals in Sedmihorky, Valečov and Jičín, a jazz 

festival below Kozákov in Semily, Solstice Festivities in Nová Paka, 

summer festivals in Lomnice na Popelkou and Kosmonosy, regular 

concerts at churches, the Sychrov Highland Games, the Šrámek Fes-

tival in Sobotka, Folk Night in Dolánky near Turnov, Saint Wenceslas 

festivities in Mladá Boleslav and others. For a comprehensive list, visit 

www.cesky-raj.info

MUSEUMS: Jičín, Lomnice nad Popelkou, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nová Paka, Semily, Sobotka, Turnov, 

Železnice, Železný Brod, Bakov nad Jizerou, Kosmonosy, Rovensko pod Troskami, Újezd pod Troskami and others.

FOLK ARCHITECTURE: Malá Skála – Boučkův statek (a farmstead), Mužský, Lomnice n. Pop. – Karlov, Turnov – Dlas-

kův statek, Vesec u Sobotky, Železný Brod – Trávníky, Sobotka – Šolcův statek, dozens of log houses, wooden belfries, 

chapels and crosses in the countryside, etc. 

JEWISH SIGHTS: Jewish cemeteries in Mladá Boleslav and Veselice, a synagogue and a Jewish cemetery in Jičín 

and Turnov.

RELIGIOUS SIGHTS: churches in Turnov, Jičín, Železný Brod, Mnichovo Hradiště and other major religious sights in 

the region are open to public.

IN ALBRECHT VON WALLENSTEIN’S FOOTSTEPS: a journey that will teach you about the personality and life of 

this famous commander who left indelible marks both in the past and in modern day Bohemia and other regions. You 

can visit new expositions at the Mnichovo Hradiště Chateau and the Wallenstein Loggia (Valdštejsnká lodžie) in Jičín. 

Events and programmes: Wallenstein Festivities in Jičín, the Wallenstein Wine Festival in Staré Hrady, Days with 

Albrecht von Wallenstein at Valdštejn Castle, Garden Festivities to Honour Albrecht von Wallenstein at the Mnichovo 

Hradiště Chateau, the Wallenstein Christmas Market in Jičín, Wallenstein’s Offi  ce in Jičín, tours of Valdštejn Castle with 

Albrecht von Wallenstein, Wallenstein Christmas in Mnichovo Hradiště etc. www.albrechtzvaldstejna.cz

TECHNICAL SIGHTS: there are many technical structures that form part of the Czech cultural heritage in Bohemian 

Paradise. A full list of them including possible excursions, tours and trip ideas is found at www.cesky-raj.info. 

Brewery tours: Svijany, Nová Paka, Klášter Hradiště n. J.

A history of car and motorcycle production: Rabakov, Loukov,  Mladá Boleslav, Nová Paka. 

THE AUSTRO-PRUSSION WAR OF 1866

In 1866, the second largest battle of the 19th century took place in the Bohemian Paradise region. Battles raged in many 

places of Bohemian Paradise. Those that took place near the town of Jičín are commemorated by a 29 km nature trail 

and battles that happened near the town of Mnichovo Hradiště by a 34 km Mimoň – Boseň nature trail. Monuments 

can be also found in other parts of the region. 

Active relaxation…Active relaxation…
HIKING: Bohemian Paradise is a region with one of the densest networks of marked hiking trails in the Czech Repub-

lic. Hiking is synonymous with the Golden Trail (Zlatá stezka) in Bohemian Paradise that will take you to the most 

interesting places of the region: Mladá Boleslav – Mnichovo Hradiště – Valečov – Drábské světničky – Příhrazské 

skály – Kost – Trosky – Hruboskalsko – Valdštejn – Turnov – Hrubý Rohozec – Dlaskův statek – Frýdštejn – Malá 

Skála – Chléviště – Kozákov – Tábor – Jičín.

CYCLING: a dense network of marked cycling trails with the Jizera Greenway backbone stretching 

from the Jizera spring in the Jizerské hory Mountains all the way to the confl uence of the Jizera and the 

Labe Rivers www.greenway-jizera.cz. Attractive routes are found along the region’s borders. There 

are many bicycle rental and repair shops, including special service points such as the Bicycle Technical Assistance 

and Cyklo Servis Point. 

Zřícenina hradu Michalovice

Věžický rybník

Jičín

Šťastná země

get carried away… get carried away… get carried away… 

Bohemian ParadiseBohemian ParadiseBohemian ParadiseBohemian Paradise (Český ráj)

Besedické skály

MAPA TURISTICKÝCH CÍLŮ
A MAP OF TOURIST LOCATIONS

České země. Je možno navštívit nové expozice na zámku v Mnichově Hradišti a ve Valdštejnské 

lodžii v Jičíně. 

Akce a  programy: Valdštejnské slavnosti v  Jičíně, Valdštejnské slavnosti vína na Starých 

Hradech, Dny s  Albrechtem z  Valdštejna na hradu Valdštejn, Zahradní slavnosti k  poctě 

Albrechta z Valdštejna na zámku v  Mnichově Hradišti, Valdštejnské adventní trhy v  Jičíně, 

Valdštejnova kancelář v  Jičíně, prohlídky s Valdštejnem na Valdštejně, Valdštejnské Vánoce 

v Mnichově Hradišti atd. www.albrechtzvaldstejna.cz

TECHNICKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ: v Českém ráji se nachází desítky technických staveb, které 

jsou součástí kulturního dědictví. Jejich přehled včetně možností exkurzí, prohlídek a  tipů na 

výlety najdete na www.cesky-raj.info. 

Stavby spojené s  využitím vody jako zdroje energie, se zpracováním vody nebo 

s  vedením vody krajinou: vodní elektrárna Spálov, Roztocký mlýn, Blažkův mlýn ve 

Vicmanově, mlýny na Žehrovce a Libuňce, vodárenská věž na Sychrově atd. 

Objekty pro potravinářskou výrobu: prohlídky bývalých mlýnů v Železnici a Bakově n. Jiz., 

bývalá Jínova fabrika na výrobu Lomnických sucharů v Lomnici nad Popelkou, sýpky atd.

Exkurze do pivovarů: Svijany, Nová Paka, Klášter Hradiště n. J.

Stavby lehkého průmyslu: bývalé textilní továrny v Semilech, Železném Brodě, Benešově 

u Semil, v Nové Pace atd.

Dopravní stavby: železniční a silniční mosty přes Jizeru, železniční tunely v úseku Semily – 

Spálov, železniční viadukt přes Mohelku u Sychrova nebo ve Staré Pace atd.

Historie výroby automobilů a motocyklů:  Rabakov, Loukov, Mladá Boleslav, Nová Paka.

PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA ROKU 1866

V roce 1866 se na našem území uskutečnila druhá největší bitva 19. století. Bojovalo se i na 

mnoha místech Českého ráje. Boje v okolí Jičína připomíná 29 kilometrů dlouhá naučná stez-

ka a boje na Mnichovohradišťsku připomíná i 34 km dlouhá naučná stezka Mimoň – Boseň. 

Pomníky nalezneme i na dalších místech regionu. 

nechte se unést… 

Hruboskalsko

Zámek Sychrov

Zřícenina hradu Trosky

Český ráj leží přibližně hodinu jízdy autem severně od Prahy. V tomto 

romantickém kraji na středním toku Jizery se snoubí rozmanitost přírodních 

krás s množstvím historických památek a lidovou architekturou. Region 

poskytuje širokou nabídku pro poznávací turistiku, venkovskou turistiku, 

aktivní turistiku a relaxaci, ale i pro rodinnou dovolenou.

Zpátky k přírodě…Zpátky k přírodě…
SKALNÍ MĚSTA: Borecké skály, Besedické skály, Hruboskalské skalní město, Klokočské 

a  Betlémské skály, Prachovské skály, Příhrazské skály a  Drábské světničky, Suché skály, 

Vranovský hřeben.

DALŠÍ PŘÍRODNÍ ATRAKTIVITY: Arboretum Bukovina, Bozkovské dolomitové jeskyně, 

Přírodní rezervace Podtrosecká údolí, Skalní sruby Jizery, údolí Jizery u Semil a Bítouchova, 

údolí Plakánek, Valdštejnova a Mariánská zahrada, řeka Jizera, řada rybníků atd.

NAUČNÉ STEZKY: zajímavými přírodními lokalitami Vás provedou naučné panely např. 

Podtroseckým údolím, Hruboskalskem, Besedickými skalami nebo Riegrovou stezkou.

ROZHLEDY: vyhlídky ve skalních městech, z hradů, zřícenin a zámků, rozhledny Dubecko, 

Hlavatice, Kopanina, Kozákov, Kozinec, Milohlídka, Tábor, skokanský můstek K-70 v Lomnici 

nad Popelkou, vyhlídkové věže v  Bozkově, Jičíně, Mladé Boleslavi, Semilech, na Hrubé 

Skále a desítky rozhledových míst v krajině.

Kulturní akce: Český ráj dětem – zahájení turistické sezóny, Festival her na Kozákově, 

festival Jičín – město pohádky, Pohádkový les v  Rovensku p. Tr., Putování za Rumcajsem, 

Slavnosti slámy a další historické a pohádkové programy na hradech a zámcích atd.

ČESKÝ RÁJ VE FILMU A  POHÁDKÁCH: tato nová nabídka přibližuje 42 fi lmových míst, 

kde byly natáčeny české fi lmové a televizní pohádky, oblíbené rodinné a další fi lmy. Můžete 

si vybrat mezi Princem Bajajou, muzikálem Přijela k nám pouť, vydat se za Zlatovláskou či 

princeznou Jasněnkou a  létajícím ševcem. Můžete se i  zastavit v  kraji kolem imaginárního 

lesa Řáholce a setkat se s loupežnickou Rumcajsí rodinou. Nová turistická nabídka je určena 

pro všechny generace, je tu pro ty, kteří chtějí spojit poetiku českých pohádek a  fi lmů 

s konkrétními místy natáčení a dozvědět se mnoho nového a zajímavého.

Krajina s tradicí…Krajina s tradicí…
VENKOVSKÁ TURISTIKA: ubytování na venkově, pobyt v  přírodě, projížďky na koních, 

putování krajinou pěšky i na kole, zemědělské činnosti, řemesla a tradice.

SKLÁŘSTVÍ: tradiční výroba skleněných perlí, fi gurek, foukaných ozdob a uměleckého skla 

především na Železnobrodsku – prodejny a  předvádění výroby v  dílnách, expozice historie 

a současnosti sklářské výroby v muzeu a ve sklářské škole v Železném Brodě atd.

KAMENÁŘSTVÍ: zpracování drahých kamenů a  výroba šperků na Turnovsku, Lomnicku 

a  Kozákovsku – galerie a  návštěvnické centrum DUV Granát, exkurze do kamenářských 

dílen, Votrubcův lom, Kamenářský dům Turnov, expozice muzeí a výstavy drahých kamenů 

v Turnově, Lomnici n. P., Radostné p. K. a Klenotnice drahých kamenů v Nové Pace.

Regionální produkt Český rájRegionální produkt Český ráj
Značka „Regionální produkt Český ráj“ propaguje řemeslné výrobky a  potraviny 

s původem v Českém ráji. Certifi kované výrobky jsou označeny ochrannou 

známkou. Pro návštěvníky a místní obyvatele jsou připraveny exkurze do 

dílen a podniků. Přehled „výrobků s duší Českého ráje“ poskytuje katalog 

regionálních výrobků, tištěný zpravodaj či Turistické noviny Český ráj.

V regionu se nacházejí prodejny se širokou nabídkou regionálních produktů a restaurace, ve 

kterých lze „ochutnat Český ráj“ ve formě nápojů a pokrmů vyrobených z místních surovin.

www.regionalniprodukt.cz

Akce, kde se setkáte s tradičními řemesly a výrobky z Českého ráje: 

Kámen a  šperk v Turnově, Maloskalský jarmark, Posvícenský jarmark a  Festival řemesel 

v  Sobotce, Semilský pecen, Skleněné městečko v  Železném Brodě, Středověký jarmark 

v Mladé Boleslavi, Staročeské trhy v Turnově, Slavnosti piva Skalák, Slavnosti svijanského 

piva, Posvícení na Dlaskově statku, Zimní sklářské pátky v  Železném Brodě, Valdštejnské 

Vánoce atd.

Český ráj bez bariérČeský ráj bez bariér
Nová turistická nabídka nejen pro osoby se sníženou pohyblivostí, ale i pro rodiny s kočárky 

bude na www.cesky-raj.info připravena na konci roku 2012. Najdete zde informace 

o turistické nabídce pro tyto skupiny osob včetně podrobných tipů na výlety.

CHKO ČESKÝ RÁJ     

Chráněná krajinná oblast Český ráj byla v  roce 1955 prvním vyhlášeným 

velkoplošným chráněným územím v  rámci Československa. 

Při návštěvě chráněných území je nutné dodržovat stanovená 

pravidla, především je vhodné se pohybovat po značených trasách 

a  chovat se ohleduplně vůči přírodě. www.ceskyraj.nature.cz

GEOPARK ČESKÝ RÁJ 

Evropský geopark UNESCO Český ráj představuje skutečnou geologickou 

učebnici. Geologii Českého ráje přibližují expozice muzeí v  Lomnici nad 

Popelkou, Nové Pace, Radostné pod Kozákovem, Turnově a Železnici.

Po stopách času…Po stopách času…
HRADY: Kost, Mladoboleslavský hrad, Valdštejn.

ZÁMKY: Dětenice, Jičín, Hrubá Skála, Hrubý Rohozec, Humprecht, Mnichovo Hradiště, Staré 

Hrady, Sychrov.

ZŘÍCENINY HRADŮ: Drábské světničky, Frýdštejn, Kumburk, Michalovice, Pařez, Rotštejn, 

Valečov, Vranov, Trosky, Zásadka, Zvířetice, Bradlec, Návarov, Zbirohy a další.

MUZEA: Jičín, Lomnice nad Popelkou, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nová Paka, Semily, 

Sobotka, Turnov, Železnice, Železný Brod, Bakov nad Jizerou, Kosmonosy, Rovensko pod 

Troskami, Újezd pod Troskami a další.

LIDOVÁ ARCHITEKTURA: Malá Skála – Boučkův statek, Mužský, Lomnice n. Pop. – Karlov, 

Turnov – Dlaskův statek, Vesec u Sobotky, Železný Brod – Trávníky, Sobotka – Šolcův statek, 

desítky roubených domů, dřevěných zvonic, kapliček, křížků v krajině atd. 

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY: židovský hřbitov v  Mladé Boleslavi a Veselici, synagoga a  židovský 

hřbitov v Jičíně a v Turnově.

CÍRKEVNÍ PAMÁTKY: zpřístupněné kostely v  Turnově, Jičíně, Železném Brodě, Mnichově 

Hradišti a další významné církevní památky v regionu.

PO STOPÁCH ALBRECHTA Z VALDŠTEJNA: putování za poznáním osobnosti a života tohoto 

významného vojevůdce, jehož činy zanechaly nesmazatelné stopy v historii i přítomnosti nejen 

Zámek Hrubý Rohozec 

nechte se unést…nechte se unést…  

Prachovské skály

Relaxuj aktivně…Relaxuj aktivně…
PĚŠÍ TURISTIKA: region s  jednou z  nejhustších sítí značených cest v  České republice. 

Synonymem pěší turistiky v  Českém ráji je Zlatá stezka Českého ráje vedoucí 

nejzajímavějšími místy regionu: Mladá Boleslav – Mnichovo Hradiště – Valečov – Drábské 

světničky – Příhrazské skály – Kost – Trosky – Hruboskalsko – Valdštejn – Turnov – Hrubý 

Rohozec – Dlaskův statek – Frýdštejn – Malá Skála – Chléviště – Kozákov – Tábor – Jičín.

CYKLOTURISTIKA: hustá síť značených cyklotras s  páteřní trasou Greenway 

Jizera vedoucí od pramene Jizery v  Jizerských horách až k  soutoku s  Labem 

www.greenway-jizera.cz. Atraktivní trasy v  okrajových oblastech regionu. 

Pro cyklisty je připravena nabídka půjčoven a  opraven, včetně servisních míst Technické 

pomoci cyklistům a Cyklo Servis Point.   

NABÍDKU MOŽNOSTÍ PRO VODÁCKOU TURISTIKU poskytuje především řeka Jizera, která 

je splavná z Malé Skály, v případě příznivých podmínek již ze Spálova.

ADRENALINOVÉ SPORTY:  horolezectví, 

lanové centrum na Malé Skále a na Hrubé 

Skále, lezecké centrum v Sobotce, Srbsku 

a  Lomnici nad Popelkou, paragliding na 

Kozákově, potápění v Jesenném a u Nové 

Paky, sjezd řeky Jizery.

RELAXACE, WELLNESS, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ 

STYL: pestrá škála zařízení nabízejících 

různé druhy masáží, koupele, sauny, solné 

jeskyně či kosmetiku. Kvalitní zázemí pro 

sporty – golf, tenis či bowling. K dispozici 

je řada sportovních a fi tness center.

JEZDECTVÍ: farmy a  jízdárny nabízejí 

jezdecké kurzy s  výcvikem, pro pokročilé 

jezdce vyjížďky do přírody, jízdy v kočáře 

taženém koňmi.

VYHLÍDKOVÉ LETY: možnost vidět krásy 

a kouzlo celého regionu Český ráj jako na 

dlani z „ptačí“ perspektivy z  letadla nebo 

horkovzdušného balonu.

TURISTICKÉ AUTOBUSY A TURISTICKÉ NOVINY

Pět linek sezónních turistických autobusů spojuje zajímavá místa regionu a zajišťuje i přepravu 

kol. Autobusové linky jsou v provozu od května do září. Aktuální jízdní řády, tipy na výlety 

a mnoho dalších zajímavostí jsou uvedeny v Turistických novinách Český ráj, které vycházejí na 

konci dubna, a na internetu: www.craj.cz, www.cesky-raj.info, www.busline.cz

Pohádková dovolená…Pohádková dovolená…
NABÍDKA PRO RODINY S  DĚTMI: interaktivní program v  městském paláci Templ, lesní 

naučná stezka v  Sedmihorkách, letní jízdy parním vlakem, Muzeum hry v  Jičíně, Muzeum 

panenek v Troskovicích a v Rovensku p. Tr., Hrad a zámek Staré Hrady, Rumcajsova ševcovna 

a galerie Rumcajsův svět Radka Pilaře v Jičíně, Šťastná země v Radvánovicích u Turnova, Výletní 

areál v  Pěnčíně, prohlídky s  kostýmovaným průvodcem na zámku v  Mnichově Hradišti, na 

hradu Valdštejn či na zámku v Dětenicích a na Sychrově a další. www.ceskyrajdetem.cz

Kultura a zábavaKultura a zábava

V  Českém ráji lze navštívit řadu kulturních akcí – Dvořákův festival, Sedmihorské léto, 

Valečovské kulturní léto, Jičínské léto, Jazz pod Kozákovem v Semilech, Slavnosti slunovratu 

v Nové Pace, Lomnické kulturní léto, Festival Na Kopečku v Kosmonosích, pravidelné koncerty 

v kostelech, Skotské hry na Sychrově, Šrámkova Sobotka, Folková noc v Dolánkách u Turnova, 

Svatováclavská jízda v Mladé Boleslavi, atd. Úplný přehled najdete na www.cesky-raj.info

Karel SobotkaKarel Sobotka

Muzeum hry Jičín

INFORMAČNÍ STŘEDISKA

INFORMATION CENTRES

Infocentrum Dolní Bousov

The Dolní Bousov Information Centre

tel.: +420 322 312 001, infocentrum@dolni-bousov.cz, 

www.infocentrum.dolnibousov.cz

Infocentrum Mladá Boleslav 

The Mladá Boleslav Information Centre

tel.: +420 326 322 173, infocentrum@kulturamb.eu, 

www.kulturamb.eu/ic

Informační centrum Semily

The Semily Information Centre

tel.: +420 481 624 721, info@semily.cz, www.semily.cz

Informační turistické centrum Autocamp Sedmihorky

The Autocamp Sedmihorky Tourist Information Centre

tel.: +420 481 389 162, camp@campsedmihorky.cz, 

www.campsedmihorky.cz

Kulturní informační centrum Města Lomnice nad 

Popelkou

The Cultural and Information Centre in Lomnice nad 

Popelkou

tel.: +420 481 673 107, info@kislomnice.cz, 

www.kislomnice.cz

Městské informační centrum Jičín

The Jičín Information Center

tel.: +420 493 534 390, mic@jicin.org, www.jicin.cz

Městské informační centrum Mnichovo Hradiště

The Mnichovo Hradiště Information Centre

tel.: +420 326 776 739, mic@mnhradiste.cz, 

www.mnhradiste.cz

Městské informační centrum Sobotka

The Sobotka Information Centre

tel.: +420 493 571 587, mic@sobotka.cz, www.sobotka.cz

Regionální turistické informační centrum Turnov 

The Turnov Regional Tourist Information Centre

tel.: +420 481 366 255, info@turnov.cz, www.turnov.cz, 

www.infocentrum-turnov.cz

Turistické informační středisko Železný Brod

The Železný Brod Tourist Information Centre

tel.: +420 484 353 333, info@zelbrod.cz, www.zeleznybrod.cz

SEZÓNNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKA

SEASONAL INFORMATION CENTRES 

Infocentrum Nová Paka

The Nová Paka Information Centre

tel.: +420 493 721 943, klenotnice@muzeum.cz, 

www.muzeum.cz, www.novopacko.cz

Informační středisko Kněžmost

The Kněžmost Information Centre 

tel.: +420 326 784 292, obec@knezmost.cz

www.knezmost.cz

Informační středisko Správy CHKO Český ráj 

u rybníka Věžák

The Bohemian Paradise Information Centre 

at Věžák Pond

Informační středisko Správy CHKO Český ráj 

v Arboretu Bukovina

The Bohemian Paradise Information Centre

in the Bukovina Arboretum 

tel: +420 775 966 443, www.motylilouka.eu

Infoshop Vejměnek – Infocentrum Malá Skála

Infoshop Vejměnek – The Malá Skála Information 

Centre

tel.: +420 773 877 550, infocentrum.malaskala@email.cz, 

www.mala-skala.cz

Městské informační středisko Rovensko p. Tr.

The Rovensko pod Troskami Information Centre

tel.: +420 481 381 050, inforovensko@tiscali.cz, 

www.rovensko.cz

Sezónní informační středisko na hoře Tábor

The Seasonal Information Centre on Tábor Hill

tel.: +420 739 568 347, info@kislomnice.cz, 

www.kislomnice.cz

Turistické informační středisko Bozkov

The Bozkov Tourist Information Centre

tel.: +420 724 012 659, tis.bozkov@obecbozkov.cz, 

www.obecbozkov.cz

SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ / THE BOHEMIAN PARADISE ASSOCIATION 
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
tel.: +420 481 540 253, e-mail: info@cesky-raj.info, www.cesky-raj.info

Zájmové sdružení měst, obcí a dalších právnických osob. Účelem sdružení je spolupráce na rozvoji 

cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj. 

An association of towns, municipalities and other legal entities with a mutual interest. 

The purpose of the association is to develop tourism in the Bohemian Paradise tourist region. 

Vydalo/Published by: Sdružení Český ráj, 2012      
Foto/Photo: Pavel Charousek, Jiří Morávek, Bohumil Jakoubě; Kresby/Drawings: ak. mal. Barbora Kyšková
Překlad/Translation: theBESTtranslation; Výroba/Production: Geoprint, s. r. o.
Mapa/Map: Kartografi e PRAHA, a. s.
 

Riegrova stezka


