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 Info o katalogu
Vážení čtenáři,

dostáváte do ruky Katalog turistické nabídky, ubytování a služeb DOVOLENÁ V ČESKÉM RÁJI. Bude 
Vaším pomocníkem při rozhodování, kde strávit chvíle volna. V jeho první části Vám představíme, 
jakou turistickou nabídku můžete v Českém ráji najít. A v jeho druhé části najdete přehled ubyto-
vacích zařízení. 

Katalog Vám stručnou formou pomůže získat základní přehled o tom, co Vás čeká v Českém ráji. 
Další informace jsou pro Vás připraveny v četných propagačních materiálech, např. v Mapě turis-
tických cílů či v Turistických novinách Český ráj, které vycházejí před každou letní sezónou. Úplný 
informační servis najdete na ofi ciálních webových stránkách turistického regionu Český ráj: 

www.cesky-raj.info
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 Catalogue Info 
Dear Readers! 

We are pleased to present HOLIDAYS IN BOHEMIAN PARADISE, a catalogue containing tourist information, accommoda-
tion and services. It will help you decide where to spend your leisure time. The fi rst part presents tourist attractions you 
can fi nd in Bohemian Paradise (Český ráj). The second part contains a useful list to help you fi nd accommodation and other 
tourist services. 

This catalogue provides just a brief summary of what is awaiting you in the Bohemian Paradise. You can fi nd much more 
information in various promotional materials: in the Tourist Attraction Map or in the Bohemian Paradise Tourist News, 
which is issued every year before the summer season. A full information service is ready for you at the Bohemian Paradise 
Association’s website, an organisation devoted to tourism development in this wonderful region:

www.bohemian-paradise.info
 Kataloginformationen 

Sehr geehrte Leser,  

Sie halten hiermit den Katalog des touristischen Angebotes, der Unterkunftsmöglichkeiten sowie der Dienstleistungen 
URLAUB IM BÖHMISCHEN PARADIES in der Hand. Er wird zu Ihrem Helfer beim Entscheidungsprozess, wo man Freizeit verbrin-
gen kann. Im ersten Abschnitt stellen wir Ihnen vor, welches touristische Angebot Sie im Böhmischen Paradies fi nden können. 
Im zweiten Abschnitt fi nden Sie eine Übersicht der Unterbringungsanlagen und weitere Dienstleistungen des Reiseverkehrs. 

Der Katalog hilft Ihnen, einen grundlegenden Überblick in Kurzform zu gewinnen, was Sie im Böhmischen Paradies erwartet. 
Weitere Informationen sind für Sie in zahlreichen Werbematerialen, wie in der Karte touristischer Ziele sowie den Tsche-
chischen Touristennarichten „Böhmisches Paradies“ erhältlich, die vor jeder Sommersaison herauskommt. Den kompletten 
Infoservice fi nden Sie auf den Homepages des Vereines Böhmisches Paradies, der sich um die Entwicklung des Reiseverkehrs 
in dieser außergewöhnlichen Touristenregion kümmert:

www.bohemian-paradise.info
 Info o katalogu 

Szanowni Czytelnicy,  

otrzymujecie Katalog oferty turystycznej, noclegów i usług URLOP W CZESKIM RAJU. Będzie on Waszym pomocnikiem 
w podejmowaniu decyzji, gdzie spędzić wolne chwile. W jego pierwszej części przedstawimy Wam ofertę turystyczną, jaką 
możecie znaleźć w Czeskim Raju, a w jego drugiej części znajdziecie listę obiektów noclegowych i innych usług w ruchu 
turystycznym.  

Katalog zwięzłą formą pomoże Wam uzyskać podstawowe informacje o tym, co Was czeka w Czeskim Raju. Dalsze infor-
macje są przygotowane dla Was w różnych materiałach propagacyjnych, na Mapie celów turystycznych lub czasopiśmie 
Turistické noviny Českého ráje, które wychodzi przed każdym sezonem letnim. Kompletny serwis informacyjny znajdziecie 
na stronach internetowych Stowarzyszenia Czeski Raj, które stara się o rozwój ruchu turystycznego w tym wyjątkowym 
regionie turystycznym: 

www.bohemian-paradise.info



Na středním toku Jizery leží romantický kraj, ve kterém se spojila rozmanitost přírodních krás s bohatými his-
torickými památkami a lidovou architekturou. Jejich vysoká koncentrace v tomto území byla důvodem, že 

již v 19. století začali hosté lázní Sedmihorky nazývat tuto část krajiny Českým rájem. Dnes zde najdete širokou 
turistickou nabídku pro aktivní dovolenou, dovolenou pro rodiny s dětmi či pro venkovskou i poznávací turistiku. 
Nově zde najdete i nabídku pro osoby se sníženou pohyblivostí, pro seniory i rodiny s malými dětmi v kočárku.

Věžický rybník

Český  ráj  –  nechte  se  unést .. .
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Turistický region Český ráj leží v severovýchodních Če-
chách. Geografi cky je ohraničen spojnicí Mladá Boleslav, 
Mnichovo Hradiště, Hodkovice nad Mohelkou, vrch Kopa-
nina, Železný Brod, Semily, Nová Paka, Jičín, Kopidlno, So-
botka a Dolní Bousov. Na východě přechází v Podkrkonoší 
a na severu je ohraničen Jizerskými horami a Krkonošemi.

In the northeast of Bohemia, around the middle reaches of 
the Jizera River, lies a romantic place where diverse natural 
beauty combines with plentiful historical monuments (castles, 
chateaux) and folk architecture. Their abundance in this area 
was the reason why 19th century visitors to Sedmihorky spa 
fi rst named this region ‘Bohemian Paradise’. Today, you can fi nd 
a wide selection for active holidays, family holidays, country 
educational tourism and a recent addition, choices for people 
with limited mobility.

PROTECTED LANDSCAPE AREA
AND UNESCO GEOPARK  

The exceptional diversity of the landscape with its typical 
rock formations and distinct fl ora and fauna were the main 
reasons this area became the nation’s fi rst protected landscape 
area in then Czechoslovakia (in 1955). In 2002, the Protected 
Landscape Area was vastly expanded and now it covers nearly 
14% of the tourist region bearing the same name. In 2005, 
Bohemian Paradise became a part of the European and World 
Network of UNESCO Geoparks.  

THE BOHEMIAN PARADISE ASSOCIATION 
AND TOURIST INFORMATION CENTRES 

IN THE REGION  
Municipalities, towns, and other legal entities have united 

and established THE BOHEMIAN PARADISE ASSOCIATION to 
promote tourism in Bohemian Paradise. Their aim is to create 
attractive tourist activities for visitors. They also publish numer-
ous promotional materials and provide an information service 
at the offi cial website, www.bohemian-paradise.info. The 
Bohemian Paradise Association’s offi ce is located at Markova 
street 311, Turnov; the mailing address is:  

Sdružení Český ráj 
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

e-mail: info@cesky-raj.info 
phone no.: + 420 481 540 253 

Visitors coming to Bohemian Paradise can rely on the servi-
ces of many information centres that offer information about 
tourist attractions and services. 

 Bohemian Paradise – Get Carried Away...

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST 
A EVROPSKÝ GEOPARK UNESCO

Mimořádná členitost krajiny s charakteristickými skal-
ními městy, rostlinnými a živočišnými společenstvy byla 
hlavním motivem pro vyhlášení první chráněné krajinné 
oblasti v tehdejším Československu (v r. 1955). V roce 2002 
bylo území CHKO podstatně rozšířeno, takže dnes tvoří 
téměř 14 % rozlohy celého stejnojmenného turistického 
regionu. V roce 2005 se Český ráj stal součástí evropské 
sítě geoparků UNESCO.

Karlov, Lomnice nad Popelkou 

Besedické skály 

Pantheon 
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SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ 
A TURISTICKÁ INFORMAČNÍ 

CENTRA V REGIONU
K podpoře cestovního ruchu v Českém ráji se v roce 

1992 spojily obce a města s dalšími právními subjekty 
a vytvořily SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ, které má v současné 
době 65 členů. Jejich cílem je vytvořit turisticky atraktivní 
nabídku pro návštěvníky. 

Mimo jiné vydávají řadu propagačních materiálů a za-
jišťují informační servis na ofi ciálních webových strán-
kách www.cesky-raj.info. Kancelář Sdružení Český ráj 
najdete na adrese Markova 311, Turnov. Adresa pro 
doručování je 

Sdružení Český ráj
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

e-mail: info@cesky-raj.info
tel.: +420 481 540 253

Návštěvníkům Českého ráje je k dispozici celá řada tu-
ristických informačních center, ve kterých lze získat nejen 
informace o přírodních a historických památkách v Českém 
ráji, ale také:

  informace o ubytování a dalších službách 
 cestovního ruchu,
  informace o možnostech využití volného času 

 a tipy na výlety,

  informace o kulturních, společenských 
 a sportovních akcích,
  informace o vlakových a autobusových spojích, 

 atd.

Informační centra zajišťují mj. také prodej regionálních 
produktů, pohlednic, map, průvodců, knih a DVD o Čes-
kém ráji, prodej upomínkových předmětů a předprodej 
vstupenek, nebo umožňují veřejný přístup na internet.

Im nordöstlichen Böhmen, am Mittelfl usslauf der Iser 
liegt eine romantische Landschaft, in der die Vielfältigkeit 
der Naturschönheiten mit den historischen Sehenswürdigkei-
ten (Burgen, Schlösser) und der Volksarchitektur verbunden 
wurde. Deren hohes Aufkommen auf diesem Gebiete ist ein 
Grund dafür, dass bereits im 19. Jahrhundert die Gäste des 
Kurortes Sedmihorky diesen Bereich der Landschaft „Böhmi-
sches Paradies“ zu nennen begannen. Heute fi nden Sie hier 
eine breite touristische Angebotspalette für aktiven Urlaub, 
Urlaub für Familien mit Kindern, Naturerkundungsurlaub und 
neuerdings auch Urlaub für Personen mit eingeschränkter 
Bewegungsfähigkeit.

NATURSCHUTZGEBIET 
UND GEOLOGISCHER UNESCO-PARK  

Die außergewöhnliche Landschaftsgestalt mit ihren charak-
teristischen Felsenstädten, Pfl anzen- und Tierarten waren der 
Hauptgrund für die Ernennung zum ersten Naturschutzgebiet 
in der ehemaligen Tschechoslowakei (im Jahre 1955). Im Jahre 
2005 wurde das Böhmische Paradies in das Europa- und Welt-
netz der geologischen UNESCO-Parks eingegliedert.  

VEREIN „BÖHMISCHES PARADIES“ 
UND INFOZENTREN IN DER REGION  

Zur Förderung des Reiseverkehrs im Böhmischen Para-
dies haben sich Gemeinden, Städte und weitere Rechts-
subjekte zusammen geschlossen und den VEREIN „BÖHMI-
SCHES PARADIES“ gegründet. Sein Ziel ist es, ein touristis-
ch attraktives Angebot für die Besucher zu gestalten. Unter 
anderem bringt er eine ganze Reihe an Werbematerial her-
aus und bietet den Infoservice auf der offi ziellen Webseite 
www.bohemian-paradise.info an. Der Bürostandort des 
Vereines Böhmisches Paradies befi ndet sich an folgender 
Adresse: Markova 311, Turnov. Zustelladresse: 

Sdružení Český ráj 
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

E-Mail: info@cesky-raj.info 
Tel: +420 481 540 253 

Den Besuchern des Böhmischen Paradieses steht eine ganze 
Reihe touristischer Infozentren zur Verfügung, in denen Infor-
mationen über touristisches Angebot sowie Dienstleistungen 
des Reiseverkehrs erhältlich sind. 

 Böhmisches Paradies – lassen Sie sich verführen...

Zámek Sychrov

Zřícenina hradu Trosky



8 w w w . c e s k y - r a j . i n f oČ E S K Ý  R Á J  –  N E C H T E  S E  U N É S T… 

W Północno-wschodnich Czechach, w środkowym biegu 
Izery, znajduje się romantyczna kraina, gdzie połączyła się 
różnorodność piękna przyrody z bogactwem zabytków historii 
(zamki, pałace) i architekturą ludową. Ich wysoka koncentracja 
w regionie była przyczyną tego, że już w XIX wieku goście 
sanatorium Sedmihorky zaczęli nazywać tę część regionu Cze-
skim Rajem. Dziś znajdziemy tu bogatą ofertę turystyczną dla 
spędzenia aktywnego urlopu, wypoczynku rodzin z dziećmi, 
wiejskiej turystyki poznawczej, oraz nowo dla osób z ogranic-
zoną możliwością poruszania się.

CHRONIONY PARK KRAJOBRAZOWY 
I GEOPARK UNESCO  

Wyjątkowe ukształtowanie terenu z charakterystycznymi 
miastami skalnymi, roślinnością i zbiorowiskiem świata zwier-
ząt były głównym powodem ogłoszenia tu pierwszego chro-
nionego parku krajobrazowego w ówczesnej Czechosłowacji 
(w 1955 roku). W roku 2005 Czeski Raj został włączony do eu-
ropejskiej i światowej sieci geoparków UNESCO.  

STOWARZYSZENIE CZESKI RAJ 
I TURYSTYCZNE CENTRA 

INFORMACYJNE W REGIONIE  
Mając na celu wspieranie turystyki w Czeskim Raju gminy 

i miasta zrzeszyły się z dalszymi podmiotami prawnymi i założyły 
STOWARZYSZENIE CZESKI RAJ. Ich celem jest stworzenie atrak-
cyjnej oferty turystycznej dla gości. Między innymi wydają cały 
szereg materiałów propagacyjnych i zabezpieczają serwis infor-
macyjny na ofi cjalnych stronach internetowych www.bohemian-
-paradise.info. Biuro Stowarzyszenia Czeski Raj znajdą Państwo 
pod adresem Markova 311, Turnov. Adrese korespondencyjny  

Sdružení Český ráj 
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

e-mail: info@cesky-raj.info 
tel.: + 420 481 540 253 

Dla gości Czeskiego Raju istnieje cały szereg  turystycznych 
centrów informacyjnych, w których można uzyskać informacje 
o ofercie turystycznej i usługach turystycznych. 

 Czeski Raj – poddać się jej czarowi...

Prachovské skály

Újezd pod Troskami 



SEZÓNNÍ INFORMAČNÍ CENTRA
Tato informační centra jsou otevřena v letních měsících.

 SEASONAL INFORMATION CENTRES 
 Information Centres Opened in Summer Season Only 

 SAISONALE INFORMATIONSZENTREN 
 Diese Infozentren sind nur in den Sommermonaten geöffnet 

 SEZONOWE CENTRA INFORMACYJNE 
 Te centra informacyjne są otwarte tylko w miesiącach letnich 

  Infocentrum Nová Paka
F. F. Procházky 70, 509 01 Nová Paka, +420 493 721 943, 
klenotnice@muzeum.cz, www.muzeum.cz

  Informační středisko Kněžmost
Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost, +420 326 784 292, 
infocentrum@knezmost.cz

  Informační středisko Správy CHKO Český ráj u rybníku Věžák
Troskovice

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

  Infoshop Vejměnek - Infocentrum Malá Skála
Vranové 1. díl 12, 468 22 Malá Skála
+420 773 877 550, infocentrum.malaskala@email.cz

  Městské informační středisko Rovensko pod Troskami
Komenského 107, 512 63 Rovensko pod Troskami, +420 481 381 050, 
+420 606 882 057, inforovensko@tiscali.cz, www.rovensko.cz

  Sezónní informační středisko na hoře Tábor
hora Tábor, 512 51 Lomnice nad Popelkou, +420 481 673 107, 
+420 739 568 347, info@kislomnice.cz, www.kislomnice.cz

  Turistické informační středisko Bozkov
512 13 Bozkov, +420 724 012 659, tis.bozkov@obecbozkov.cz, 
www.obecbozkov.cz

  Infocentrum Dolní Bousov
Kostelní ulice 141, 294 04 Dolní Bousov, +420 322 312 001, 
infocentrum@dolni-bousov.cz, www.infocentrum.dolnibousov.cz

  Infocentrum Mladá Boleslav
Železná 107, 293 01 Mladá Boleslav, +420 326 109 402, 
infocentrum@kulturamb.eu, www.kulturamb.eu/ic

  Informační turistické centrum Autocamp Sedmihorky
Sedmihorky 72, 511 01 Turnov, +420 481 389 162, 
camp@campsedmihorky.cz, www.campsedmihorky.cz

  Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou
Zámek - č. p. 4, 512 51 Lomnice nad Popelkou, +420 481 673 107, 
+420 739 568 347, info@kislomnice.cz, www.kislomnice.cz, 
www.lomnicenadpopelkou.cz

  Městské informační centrum Jičín
Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín, +420 493 534 390, ic@jicin.org,
www.kzmj.cz, www.jicin.org

  Městské informační centrum Mnichovo Hradiště
Masarykovo náměstí 299, 295 01 Mnichovo Hradiště, +420 326 776 739, 
mic@mnhradiste.cz, www.mnhradiste.cz

  Městské informační centrum Sobotka
nám. Míru 3, 50743 Sobotka, +420 493 571 587, mic@sobotka.cz,
www.sobotka.cz

  Regionální turistické informační centrum Turnov
nám. Českého ráje 26, 511 01 Turnov, +420 481 366 255, +420 481 366 256, 
info@turnov.cz, www.infocentrum-turnov.cz

  Turistické informační centrum Semily
Husova 2, 513 01 Semily, +420 481 624 721, info@semily.cz,
www.semily.cz/cz/turista/

  Turistické informační centrum Železný Brod
nám. 3. května 37, 468 22 Železný Brod, +420 484 353 333, 
+420 728 256 175, info@zelbrod.cz, www.zeleznybrod.cz
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 Přehled turistických informačních center
 List of Tourist Information Centres
 Übersicht der touristichen Infozentren
 Lista turystycznych punktów informacyjnych



1 0 w w w . c e s k y - r a j . i n f oZ P Á T K Y  K  P Ř Í R O D Ě … 

Chovejte se tiše, vychutnáte si krajinu v celém jejím 
půvabu a kráse.    Keep quiet to enjoy all charms 
and beauties of nature.    Benehmen Sie sich still, 
Sie genießen so die Natur in Ihrer ganzen Anmut 
und Schönheit.    Zachowujcie się cicho, skosztu-
jecie przyrody w całym jej powabie i cudowności. 

Stanujte a bivakujte pouze ve vyhrazených kem-
pech, oheň rozdělávejte na vyhrazených ohništích. 
Tábořeni a rozděláváni ohňů mimo vyhrazená 
místa je zakázáno.    Tents and bivouac allowed 
in campsites only, campfi res are allowed in de-
signated areas only. No camping and campfi res 
allowed outside designated areas.    Zelten und 
biwakieren Sie nur auf dazu geeigneten Campin-
gplätzen, Feuer machen Sie auf dazu bestimmten 
Feuerstätten. Lagerung und Feueranmachen ist 
außer dazu bestimmten Plätzen verboten.    Biwa-
kujcie i stawiajcie namioty tylko w przeznaczonych 
do tego campingach, ogień palcie tylko w wyzna-
czonych ogniskach. Zabrania się biwakowania 
i rozpalania ognia poza miejscami wyznaczonymi. 

Na koních jezděte jen po cestách a vyhrazených 
místech. Mimo poškozujete přírodu.    When 
riding horses, stay on roads and marked areas. 
Don‘t harm nature.    Pferde reiten Sie nur auf 
den dazu bestimmten Wegen und Plätzen. Sonnst 
beschädigen Sie die Natur.    Jeździjcie konno 
tylko po ścieżkach i wyznaczonych miejscach. 
Poza nimi uszkadzacie przyrodę.

Nevyrývejte své pozdravy do skal a stromů, vy-
užijte soudobých komunikačních možností.    
Do not carve your messages into rocks and trees, 
use modern means of communication.    Ritzen 
Sie nicht Ihre Grüße in die Felsen und Bäume ein, 
nutzen Sie gegenwärtige Möglichkeiten der Kom-
munikation.    Nie rzeźbijcie swoich pozdrowień 
w skałach i na drzewach, korzystajcie z nowocze-
snych możliwości komunikacyjnych. 

Na kole jezděte po cestách a značených cyklo-
trasách. Mimo poškozujete přírodu.    When ri-
ding your bike, stay on roads and marked trails. 
Don‘t harm nature.    Rad-fahren auf den Wegen 
und markierten Radwegen. Sonnst beschädigen 
Sie die Natur.    Na rowerze jeździjcie drogami 
i oznakowanymi trasach rowerowych. Poza nimi 
uszkadzacie przyrodę.

Nevstupujte do jeskyní a pod převisy, rušíte jejich 
obyvatele.    Do not enter caves and rock cliffs, 
and disturb their inhabitants.    Treten Sie nicht 
in die Höhlen und unter Vorsprünge ein, Sie stören 
ihre Einwohner.    Nie wstępujcie do jaskiń i pod 
występy skalne, nie płoszcie ich mieszkańców.

Nerušte zvířata, nechejte rostliny růst, kameny 
ležet a skály stát.    Do not disturb animals, let 
plants grow; leave stones and rocks at peace.    
Stören Sie, bitte die Tiere nicht! Lassen Sie Pfl an-
zen wachsen, Steine liegen und Felsen stehen!    

  Nie płoszcie zwierząt, pozwólcie rosnąć rośli-
nom, leżeć kamieniom i stać skałom.

Při svých výletech používejte cesty a turisticky 
značené stezky. Mimo poškozujete přírodu.    
When hiking, stay on roads and marked paths. 
Don‘t harm nature.    Auf den Ausfl ügen benu-
tzen Sie die Wege und markierte Pfade, sonnst 
beschädigen Sie die Natur.    Podczas swoich 
wycieczek korzystajcie z dróg i oznakowanych 
ścieżek turystycznych. Poza nimi uszkadzacie 
przyrodę.

Automobily parkujte pouze na označených parko-
vištích. Vjíždět mimo vyhrazená místa je zakázá-
no.    Park your vehicles only in special car parks. 
Parking outside marked areas is forbidden.    
Ihre Wagen parken Sie nur auf markierten Par-
kplätzen. Einfahren außer auf dazu bestimmten 
Plätzen ist verboten.    Samochody parkujcie 
wyłącznie na oznaczonych parkingach. Zabrania 
się wjeżdżania poza wyznaczone miejsca.

Lezení pouze pro horolezce podle pravidel pís-
kovcového lezení.    Climbing allowed for clim-
bers only pursuant to sandstone rock climbing 
rules.    Klettern nur für Bergsteiger nach den 
Regeln für Sandklettern.    Wspinaczka tylko 
dla taterników według zasad wspinaczki pia-
skowcowej.

Odpadky do přírody nepatři. Co si do přírody do-
nesete, zase si z přírody odneste.    Trash does 
not belong to nature. Take out what you brought 
in.    Müll gehört nicht in die Natur. Was Sie in 
die Natur bringen, nehmen Sie auch aus der Natur 
mit.    Odpadki nie należą do przyrody. Co przy-
niesiecie do przyrody, to z przyrody odnieście. 

Své zvířecí společníky mějte na vodítku, neohro-
zíte tak volně žijící živočichy.    Leave your pets 
on a leash - they are dangerous for wild animals.    

  Ihre Hunde führen Sie immer auf der Leine, 
Sie bedrohen so frei lebende Lebewesen nicht.    

  Swoich towarzyszy zwierzęcych trzymajcie 
na smyczy, abyście nie zagrażali istot wolno 
żyjących. 

 Jak se chovat v chráněné krajinné oblasti
 How to behave in a protected landscape area
 Wie man sich in Naturschutzgebiet zu verhalten hat
 Jak zachowywać się w chronionym parku krajobrazowym



Patrně nikde jinde ve střední Evropě se nenajde tolik přírodních zajímavostí v kombinaci s lidskými výtvory 
na tak malé ploše. Skály, rokle, hluboká údolí s rybníky a vodními toky, jeskyně i místa dalekých rozhledů. 

K tomu hrady, zámky, lidská sídla i extravilán s lesy a hospodářsky využívanou půdou. To vše protkáno sítí turis-
tických a cykloturistických značených cest.

Zpátky  k  př írodě...

Hruboskalské skalní město
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KRAJINA ČESKÉHO RÁJE
Krajina Českého ráje má tři tváře. V jižní části se po-

zvolna zvedají víceméně vodorovně uložené horniny 
české křídové pánve. Severní část regionu tvoří odlišný 
a geologicky pestrý přechod k horským masivům Krkonoš 
a Jizerských hor. Ve střední jádrové části dominuje oblast 
kvádrových pískovců, vrcholící romantickými skalními 
městy a hluboce zaříznutými kaňony. Jedinečnou členi-
tost reliéfu dotvářejí i charakteristické výlevy vyvřelých 
hornin, jež tvoří krajinné dominanty (Trosky, Kozákov, 
Mužský, Káčov, Vyskeř atd.). 

SKÁLY, SKALNÍ MĚSTA 
A ROMANTICKÁ ÚDOLÍ

K nejznámějším skalním městům patří nepochybně Hru-
boskalské skalní město, které je charakteristické impo-
zantními věžemi, dosahujícími výšky až 55 m, a strmými 
kaňony, vedoucími z okrajových skalisek do hlubokých 
romantických údolí. Nejvýchodněji jsou v oblasti Českého 
ráje položeny Prachovské skály, kde začala historie čes-
kého pískovcového horolezectví. Nezapomenutelné skalní 
město vzniklo jako pozůstatek pískovcové plošiny, rozčle-
něné stržemi a roklemi s převahou štíhlých věží a pilířů, 
s nápadnými vertikálními spárami a kouty s množstvím 
skalních ostrohů. U města Sobotka leží údolí Plakánek, 
jehož dva kilometry dlouhé hlavní údolí s řadou bočních 
údolíček zdobených skalními útvary má podobu hluboké-
ho kaňonu s bohatým lesním porostem a s typickou fl ó-
rou. Spolu s dochovaným gotickým hradem Kost má pro 
návštěvníky neopakovatelné kouzlo. 

You will hardly fi nd another place in Central Europe where 
such a variety of natural beauty combined with human artefacts 
is concentrated in such a small area – rocks, canyons, deep val-
leys with ponds and rivers, caves and lookout points. 

ROCKS, ROCK FORMATIONS 
AND ROMANTIC VALLEYS 

One of the most famous rock formation locations is Hru-
boskalsko, known for its impressive rock towers, reaching up 
to 55 metres high, as well as its romantic valleys. Prachovské 
skály (rocks) lie in the easternmost corner of Bohemian Para-
dise. Near the town of Sobotka lies „údolí Plakánek“ (valley) 
where visitors can admire its majestic beauty next to the well 
preserved gothic Kost Castle. 

Maloskalsko in the north is a true jewel of the region. The 
distinct Vranovský hřeben (ridge) and Suché skály (rocks) are 
what is left of a huge earth block that was erected by the colli-
sion of the Alpine-Carpathian tectonic plates. The narrow rock 
block on the left bank of the Jizera River served as foundations 

for the Vranov and Frýdštejn fortresses in the middle ages. 
The rocks near Besedice, together with the Kalich and Chlévi-
ště rock mazes, offer spectacular views over the entire valley. 
Another tourist attraction isthe group of Borecké skály (rocks) 
near Rovensko pod Troskami. You can enter the Klokočské and 
Betlémské skály (rocks) either by taking a path past the roman-
tic Rotštejn Castle or through the unique Klokočské průchody 
(passages). Drábské světničky is one of the most popular desti-
nations in the east. Together with the Příhrazské skály (rocks), 
they constitute part of the Žehrov tectonic block characterised 
by the distinct Mužský basalt hill. 

LOOKOUT POINTS 
While Bohemian Paradise is far from being a mountain 

range or even a highland, you will fi nd quite a difference in 
altitude, not unlike the mountains. This variety allows for 
many lookout opportunities. You will fi nd 12 lookout towers 
and nearly 100 other view points. The region’s watch tower is 
the magical mountain of Kozákov. On the peak is a view tower 

offering a breathtaking panoramic view. Spectacular views 
are available from many castles and chateaus, such as Trosky, 
Kumburk, or Hrubá Skála. 

THE RIVER 
AND WATER SURFACES 

The Jizera River is the backbone of the region. Its beauty 
is astonishing, especially in the canyon between the towns 
of Semily and Železný Brod. It is fed by numerous creeks and 
streams pouring into it from deep valleys of Bohemian Paradi-
se. On their way, they also feed water into many ponds, such 
as Věžický, Nebákovský, Vidlák, Žabakor and Komárovský 
Pond, to mention a few. 

OTHER NATURAL SIGHTS 
Bozkovské dolomitové jeskyně (Dolomite Caves) in the north 

hide the largest underground lake in the Czech Republic. This 
unique site was proclaimed a National Nature Monument. 

 Back to Nature...

Výr velký
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Perlou Českého ráje je severnější Maloskalsko. Vý-
razný Vranovský hřeben a Suché skály jsou pozůs-
tatkem obrovské kry, kterou alpsko-karpatské vrásnění 
vyzdvihlo a postavilo do kolmé polohy. Úzký skalní ma-
siv na pravém břehu Jizery byl ve středověku využit jako 
základ obranných hradů Vranov a Frýdštejn. Vyhlídka 
nad Jizerou poskytuje neopakovatelný panoramatický 
pohled na meandr Jizery v místech, kde skalní kru pro-
razila řeka. Nezapomenutelný je pohled na rozeklaný 
hřeben Suchých skal (známých jako „České Dolomity“) 
na protější straně řeky, hojně využívaný milovníky ho-
rolezectví. Skály u Besedic se skalním bludištěm Kalich 
a Chléviště nabízejí několik atraktivních výhledů na celé 
maloskalské údolí. Besedické skály a skály na Soko-
lu s četnými slujemi, průchody a soutěskami, mnohde 

tvořenými zřícenými skalními bloky, byly v časech ná-
boženského útlaku útočištěm Českých bratří. Turisticky 
atraktivní je i skupina Boreckých skal u Rovenska pod 
Troskami. Do oblasti Klokočských skal, na které plynu-
le navazují Betlémské skály, můžeme vstoupit kolem 
zříceniny romantického hradu Rotštejn nebo unikátními 
Klokočskými průchody. Mohutné skalní bloky, z nichž 
vystupuje jen několik osamocených věží, dávají nahléd-
nout způsobu ukládání hornin na dně křídového moře. 
Na jihozápadě jsou jednou z nejvyhledávanějších oblastí 
Drábské světničky. Spolu s Příhrazskými skalami 
patří k tzv. Žehrovské tektonické kře, z níž vystupuje 
čedičový vrchol Mužský.

MÍSTA 
DALEKÝCH ROZHLEDŮ

Ač Český ráj není horstvem, pohořím, ba ani vrcho-
vinou, najdeme v něm výškové rozdíly jako v někte-
rých horách. Z nejnižšího bodu, kde Jizera za Mladou 
Boleslaví opouští Český ráj (ve výšce mírně pod 200 m 
n. m.), je na nejvyšší bod – Kozákov – převýšení téměř 
550 metrů. Tato výšková členitost dává tušit, že je zde 
mnoho příležitostí k rozhledům. Krajina tohoto regionu 
nabízí díky své členitosti a geomorfologické pestrosti 
12 rozhleden a vyhlídkových věží a dále téměř sto dal-
ších vyhlídkových míst. Krásné výhledy se otevírají také 
z mnoha hradů a zámků, např. z Trosek, Kumburku či 
z Hrubé Skály.

Augenscheinlich fi ndet man nirgendwo in ganz Mitteleuropa 
so viel Naturschönheit kombiniert mit menschlicher Schöp-
fungsgabe auf derart komprimiertem Raum – Felsen, Schluch-
ten, tiefe Täler mit Teichen und Flüssen, Höhlen und weitere 
Aussichtspunkte. 

FELSEN, FELSENSTÄDTE 
UND ROMANTISCHE TÄLER 

Zu den bekanntesten Felsenstädten gehört zweifelsohne 
die Felsenstadt Hrubá Skála, die durch imposante, bis zu einer 
Höhe von 55m aufragende Türme und steile Canons, die tief 
in romantische Täler führen, charakterisiert ist. Am östlichsten 
liegen im Böhmischen Paradies die Prachovské Felsen. Nahe der 
Stadt Sobotka liegt das Tal Plakánek, das zusammen mit der gut 
erhaltenen gotischen Burg Kost eine für die Besucher einmalige 
Faszination innehat.

Eine Perle des Böhmischen Paradieses ist das nördlichere Ma-
loskalsko. Der markante Felsenkamm Vranovský hřeben und die 
„Trockenfelsen“ (Suché Felsen) sind Überreste riesiger Erdschol-
len, die durch die alpin-karpatische Faltenbildung aufgescho-
ben wurden und in senkrechter Position aufragen. Das schmale 

Felsmassiv auf dem rechten Ufer der Iser wurde im Mittelalter 
zum Fundament der Wehrburgen Vranov und Frýdštejn. Die 
Felsen bei Besedice mitsamt der Felslabyrinthe Kalich und Chlé-
viště bieten attraktiven Ausblick über das gesamte Tal Malo-
skalské. Touristisch hoch attraktiv ist auch die Felsgruppe Bo-
recké bei Rovensko pod Troskami. In das Gebiet der Klokočské 
sowie der Betlémské Felsen gelangen wir vorbei an der roman-
tischen Burg Rotštejn oder durch die einmaligen Klokočské 
Passagen. Die Felsenburg „Drábské světničky“ im Südwesten 
gehört zu den meistbesuchten Orten der Region. Die Příhrazské 
Felsen gehören zu der „Žehrovské“ genannten, tektonischen 
Scholle, aus der der Basaltgipfel Mužský emporsteigt.

AUSSICHTSPUNKTE 
MIT WEITBLICK 

Obwohl das Böhmische Paradies kein Massiv, Gebirge und 
auch kein Bergland ist, fi nden wir hier Höhenunterschiede, 
die so manchem Gebirge Konkurrenz machen. Diese Höhen-
gliederung lässt erahnen, dass es hier viele Gelegenheiten für 
schöne Aussichten gibt. Hier befi nden sich insgesamt 12 Aus-
sichtsplattformen sowie Aussichtstürme und an die 100 weitere 

Stellen, die einen weiten Ausblick bieten. Die Dominante der 
Region stellt der geheimnisvolle Berg Kozákov dar. Auf seinem 
Gipfel befi ndet sich ein Aussichtsturm, der einen umwerfenden 
Rundblick bietet. Schöne Aussichten eröffnen sich auch von den 
vielzähligen Burgen und Schlössern der Region, wie z.B. Trosky, 
Kumburk oder Hrubá Skála.

FLUSSLAUF 
UND WEITERE GEWÄSSER 

Kern der Region bildet die Iser. Besonders im Canon zwi-
schen den Städten Semily und Železný Brod ist ihr Lauf hin-
reißend schön. Von tiefen Tälern aus fl ießen in ihr Bäche und 
Flüsschen zusammen, die auf im weiteren Verlauf noch zahlrei-
che Weiher tränken, von denen wir hier namentlich zumindest 
Věžický, Nebákovský, Vidlák, Žabakor und Komárovský Teich 
anführen möchten. 

WEITERE NATURDENKMÄLER 
Zu den nördlichen Gebieten gehören die Dolomitenhöhlen 

Boskovské, in denen sich der größte unterirdische See Tsche-
chiens befi ndet. 

 Zurück zur Natur...

Achát

Skokanský 
můstek K – 70, 
Lomnice 
nad Popelkou
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ŘEKA A VODNÍ PLOCHY
Páteř regionu tvoří řeka Jizera, přivádějící od severu 

vody z Krkonoš a Jizerských hor. Je úchvatná zejména 
v kaňonu mezi městy Semily a Železný Brod, zajíma-
vé jsou i meandry, jimiž vyzdobila Maloskalsko. Z hlubo-
kých údolí Českého ráje do ní přitékají potoky a říčky, které 
na své pouti stačily ještě napojit i četné rybníky, z nichž 
jmenujme alespoň Věžický, Nebákovský, Vidlák či Ža-
bakor a Komárovský rybník.

JINÉ PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI
Do severních oblastí patří Bozkovské dolomitové jes-

kyně, v nichž se nachází největší podzemní jezero v Če-
chách. Pro svou jedinečnost byly tyto jeskyně vyhlášeny 
Národní přírodní památkou.

Krajinu Českého ráje přetváří člověk již mnoho tisíciletí, 
jeho působení bylo dosud v relativní rovnováze s přírodou. 
Vzácnou ukázkou takového přetváření krajiny je tzv. Vald-
štejnská a Mariánská zahrada. 

Chyba nigdzie w Europie Środkowej nie znajdzie się tyle cie-
kawostek przyrodniczych w kombinacji z wytworami ludzkimi 
na tak małej powierzchni – skały, wąwozy, głębokie doliny ze 
stawami, rzekami, strumykami, jaskinie i miejsca umożliwiające 
dalekie widoki. 

SKAŁY, MIASTA SKALNE 
I ROMANTYCZNE DOLINY 

Do najbardziej znanych miast skalnych należy niewątpliwie 
Hruboskalskie Miasto Skalne, które charakteryzują wspaniałe 
wieże, sięgające wysokości 55 m i romantyczne doliny. Pra-
chowskie Skały są wysunięte najdalej na wschód Czeskiego 
Raju. Obok miasta Sobotka znajduje się dolina Plakanek, która 
wraz z gotyckim zamkiem Kost przynosi odwiedzającym nie-
powtarzalne doznania. 

Perłą Czeskiego Raju jest dalej na północ położony region 
Ziemia Maloskalska. Wyraźny Grzbiet Wranowski i Suche Skały 
są pozostałością olbrzymiej kry, którą podniosło alpejsko – kar-
packie pofałdowanie i postawiło w pozycji pionowej. Wąski 

masyw skalny na prawym brzegu Izery był wykorzystywany 
w średniowieczu jako fundament zamków Vranov i Frydsztejn. 
Skały obok Besedic z labiryntem skalnym Kalich i Chléviště/
Chlewiszcze oferują atrakcyjne widoki na całą dolinę maloskal-
ską. Atrakcyjna turystycznie jest też grupa Boreckich skał obok 
Rovenska pod Troskami. Na okolicy Klokoczskich i Betlejem-
skich Skał możemy wejść obok romantycznego zamku Rotsztejn 
lub przez unikatowe przejścia Klokockie. Na południowym 
zachodzie znajdują się bardzo popularne Drabské Svetničky. 
Razem z formacją Příhrazské Skály należą do tzw. Żehrovskiej 
Kry Tektonicznej, z której występuje bazaltowy szczyt Mužský. 

MIEJSCA DALEKICH WIDOKÓW 
Pomimo tego, że Czeski Raj to nie góry, pasmo górskie, a na-

wet nie wyżyna, znajdziemy tu różnice wysokościowe jak w nie-
których górach. Takie rozczłonkowanie wysokościowe zapewnia 
wiele możliwości widokowych. Znajdziemy tu 12 punktów wi-
dokowych i wież widokowych, oraz niemal 100 innych miejsc 
widokowych. Górą strażniczą regionu jest tajemnicza góra Kozá-

kov. Na jej szczycie stoi wieża widokowa ze wspaniałym panora-
micznym widokiem. Piękne widoki otwierają się również z wielu 
zamków - np. z Trosek, Kumburku, lub z zamku Hrubá Skála. 

RZEKA I PRZESTRZENIE WODNE 
Kręgosłup regionu tworzy rzeka Izera. Jest ona zachwy-

cająca przede wszystkim w kanionie pomiędzy miastami Semi-
ly i Železný Brod. Z głębokich dolin Czeskiego Raju wpływają 
do niej strumyki i rzeczki, które na swej drodze zdążyły jeszcze 
napełnić liczne stawy, z których wymienimy przynajmniej kilka: 
Věžický, Nebákovský, Vidlák, lub Žabakor i Komárovský. 

INNE CIEKAWOSTKI 
PRZYRODNICZE 

Do części północnej należą Bozkovskie Jaskinie Dolomitowe, 
w których znajduje się największe jezioro podziemne w Cze-
chach. Ze względu na swoją wyjątkowość jaskinie te zostały 
ogłoszone Narodowym Zabytkiem Przyrody.  

 Powrót do przyrody...

Bozkovské dolomitové jeskyně

Řeka Jizera
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PŘÍRODNÍ ATRAKTIVITY 
A EXPOZICE 

 NATURAL ATTRACTIONS 
 AND EXPOSITIONS 

 NATÜRLICHE ATTRAKTIONEN 
 UND AUSSTELLUNGEN 

 ATRAKCJE I EKSPOZYCJE 
 PRZYRODNICZE

Bozkovské dolomitové jeskyně
Správa jeskyní České republiky, Bozkovské dolomitové jeskyně, 
512 13 Bozkov, +420 481 682 167, bozkov@caves.cz, www.caves.cz

Galerie pod Kozákovem
Vesec 59, 512 54 Mírová pod Kozákovem, +420 481 320 180, 
+420 604 387 599, galerievesec@centrum.cz

Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou
Husovo náměstí 43, 512 51 Lomnice nad Popelkou, 
+420 481 671 872, muzeum.lomnice@seznam.cz, 
www.muzeumlomnice.cz

Městské muzeum Nová Paka - 
Klenotnice drahých kamenů
ul. F. F. Procházky 70, 509 01 Nová Paka, +420 493 721 943, 
novapaka@muzeum.cz, www.novapaka.muzeum.cz, 
www.muzeum.cz

Městské muzeum Rovensko - 
muzeum drahých kamenů
Náměstí Prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami, 
+420 481 381 050, inforovensko@tiscali.cz

Muzeum Českého ráje, Turnov
Skálova 71, 511 01 Turnov, +420 481 322 106, 
mail@muzeum-turnov.cz, www.muzeum-turnov.cz

Muzeum drahých kamenů, Radostná pod Kozákovem
Kozákov 20, 512 63 Radostná pod Kozákovem, +420 481 320 108

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, 506 01 Jičín, +420 732 858 380, mpcr@seznam.cz, 
www.mpcr.cz

Prachovské skály
Prachov, 506 01 Jičín, +420 493 534 763, +420 777 901 211, 
j.m.schlik@seznam.cz, www.prachovskeskaly.com

Votrubcův lom a muzeum drahých kamenů
Kozákov 20, 512 63 Radostná pod Kozákovem, +420 608 352 190 

Výstava kamenů Anna Malá
Hrubá Skála, místní fara, 511 01 Turnov, +420 732 986 155

ROZHLEDNY 
A VYHLÍDKOVÉ VĚŽE  

 LOOKOUT TOWERS AND VIEWPOINTS 

 AUSSICHTSPUNKTE UND -TÜRME 

 PUNKTY WIDOKOWE I WIEŻE WIDOKOWE 

Bozkov - vyhlídkový ochoz kostela
512 13 Bozkov, +420 724 012 659, +420 481 682 156, 
+420 605 144 529

Nejnižší rozhledna Járy Cimrmana
Nouzov, 513 01 Semily

Drábské světničky

Chléviště

Rozhledna 
Dubecko



Rozhledna Dubecko
Dubecko - Mírová pod Kozákovem, 511 01 Turnov, 
+420 481 321 681, obec@mirova.cz, www.mirova.cz

Rozhledna Kopanina
463 42 Frýdštejn, +420 483 393 060, oufrydstejn@iol.cz, 
www.frydstejn.cz

Rozhledna Kozákov
Kozákov 45, 513 01 Semily, +420 481 621 307, +420 724 096 226, 
kct.semily@seznam.cz, www.kct.semily.cz

Rozhledna Kozinec u Nové Paky
Vidochov, 50901 Nová Paka, +420 739 601 100, gep@email.cz, 
kozinec.xf.cz

Rozhledna Milohlídka - Čeřovka
Pod Čeřovkou 992, 506 01 Jičín

Rozhledna Čížovka
Kněžmost-Drhleny, 294 02 Kněžmost

Rozhledna na vrchu Tábor
Chlum 20, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Věž kostela sv. Petra a Pavla
Husova, 513 01 Semily, +420 481 622 528, +420 737 212 723, 
muzeum@muzeumsemily.eu, www.muzeumsemily.com

Valdická brána
Valdštejnovo náměstí, 506 01 Jičín, + 420 737 345 225, 
jiriwilda@seznam.cz

Vyhlídka ze skokanského můstku K-70
512 51 Lomnice nad Popelkou, +420 481 671 249, 
+420 604 809 259, klub@lsklomnice.cz, www.lsklomnice.cz
Vyhlídková věž Stará radnice
Staroměstské náměstí, 293 01 Mladá Boleslav, +420 326 323 781, 
galerie@kulturamb.eu, www.kssvet.cz

Vyhlídková věž zámku Hrubá Skála
Hotel Zámek Hrubá Skála, Karlovice, 511 01 Turnov, 
+420 481 659 111, info@hrubaskala.cz, www.hrubaskala.cz,

Skalní vyhlídka Hlavatice a další vyhlídky na hradech, 
zámcích a skalních útvarech.

Hlavatice Rock Viewpoint and more viewpoints 
in castles, chateaus and rock formations. 

Felsenfernsicht Hlavatice und andere Aussichten 
auf den Burgen, Schlossern und Felsgebilden. 

Skalny punkt widokowy a dalsze punkty widokowe 
na zamkach i pałacach i formacjach skalnych.

NAUČNÉ STEZKY  

 NATURE TRAILS 

 NATURLEHRPFADE 

 ŚCIEŻKI POZNAWCZE 

Dětská lesní naučná stezka Sedmihorky
Sedmihorky, Karlovice 

Metalová cesta Mladou Boleslaví
Mladá Boleslav

Naučná stezka 1866 bitva u Jičína
Jičín, www.1866.cz

Naučná stezka a cyklostezka 1866 Mimoň - Boseň
Mnichovo Hradiště

Naučná stezka Besedickými skalami
Besedice, Koberovy

Naučná stezka Hruboskalsko
Sedmihorky, Karlovice 

Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, 
vodou a ptačím zpěvem
Velký Rečkov, Bakov nad Jizerou

Naučná stezka Lodžie
Sedličky, Jičín, www.valdstejnskalodzie.cz

Naučná stezka Podtrosecká údolí
Rovensko pod Troskami

Naučná stezka Prožitkový geopark Český ráj 
v areálu Šťastná země
Radvánovice, Karlovice

Naučná stezka přírodním parkem Sýkornice
Šťikov, Nová Paka

1. Naučná stezka Svijany
Svijany

Naučná stezka Sychrov - Lesní putování s Kamilem 
Rohanem
Sychrov

Vlastibořická cesta
Vlastibořice, Pěnčín

Riegrova stezka - naučná stezka Údolí Jizery
Bítouchov, Semily

Zámecká naučná stezka Turnov - Hrubý Rohozec
Turnov

1 6 w w w . c e s k y - r a j . i n f oZ P Á T K Y  K  P Ř Í R O D Ě … 

Vyhlídka na Suché skály

Riegrova 
stezka

Vodní elektrárna Spálov



V Českém ráji se lidem líbilo odedávna. Nejstarší stopy lidí jsou ze starší doby kamenné. Už 10 000 let př. n. l. byl 
kraj trvale osídlen, o pět tisíciletí později již zde hospodaří první zemědělci a svahy Kozákova poskytují lidem 

jaspis k výrobě různých nástrojů. Lid popelnicových polí ve 2. tisíciletí př. n. l. buduje ve vhodném skalním terénu 
první pevná hradiště. Kolem začátku našeho letopočtu zde o moc soupeří Keltové s Germány, v 6. století je pak vy-
střídají Slované. Koncem prvního tisíciletí začíná zemědělská kolonizace a vznikají hrady a města. Od 10. stol. spadá 
území pod vládu rodu Přemyslovců, který je přidělil rodu Markvarticů. Ti se postupně rozrostli na řadu rodových 
větví: Valdštejny, Vartenberky, Michalovice a Lemberky, od nichž pochází většina kulturních památek v regionu.

Po  stopách času...

Město Jičín
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STOPY RODU VALDŠTEJNŮ
Panství střídají majitele, válčí se o moc, o majetek i o víru. 

Jednou z nejrozporuplnějších osobností oblasti je válečník, 
císařský vojevůdce, kořistník, ale i budovatel, osvícený 
vladař a bohatý mecenáš – Albrecht z Valdštejna. 
Ten si za středisko nových držav zvolil Jičín, jenž se měl stát 
skutečným centrem vzdělanosti a moci. V první polovině 
17. stol. zahájil velkolepou přestavbu tohoto města a za-
čal s tvorbou barokně komponované krajiny v jeho okolí. 
V průběhu třicetileté války a po smrti Valdštejna byla celá 
oblast zcela vydrancována. 

 Back in time….
People have always liked Bohemian Paradise. The oldest tra-

ces of human settlement go back to the Lower Palaeolithic age. 

PREHISTORIC SETTLEMENTS, 
CASTLES, CHATEAUX 

Mysterious traces of the oldest settlements can be found 
in many parts of the region (Hrada, Klamorna, Češovské 
valy, Semín near Troskovice, Poráň near Kost). Feudal no-
blemen also left their traces in the area, in the form of cast-
les and chateaux. Some of them have remained in good 
shape, with precious interiors and sometimes parks, while 
others have become ruins. 

TRACES 
OF THE WALLENSTEIN FAMILY 

One of the most contradictory prominent fi gures of the regi-
on is Albrecht von Wallenstein, a soldier, imperial commander 
and plunderer, but also a developer, enlightened ruler and 
a wealthy patron. He chose the town of Jičín as the centre of 
his newly acquired lands. The town was supposed to become 
a real centre of both culture and power. The grand redevelop-
ment of the town started in the fi rst half of the 17th centu-
ry; this is when baroque elements were integrated into the 

surrounding landscape. Today, people interested in history 
may visit Wallenstein displays at numerous castles and cha-
teaux, or meet this historic character in his offi ce in Jičín. You 
may follow Albrecht von Wallenstein’s footsepts with the help 
of a brochure and a map (www.albrechtzvaldstejna.cz).

RELIGIOUS MONUMENTS 
The region’s variety also applies to religious and Jewish 

monuments. Until the Thirty Years’ War and the forced res-
toration of Catholicism, the nobility in the area were mostly 
non-catholic. Many interesting monuments from this time re-
main well preserved (e.g. Congregation of Czech Brethren in 
Mladá Boleslav, chapels sculpted in rocks, Drábské světničky, 
Hynšta, Kalich). The nobility also tolerated the activities of the 
Jewish minority. The Jewish Cemeteries in Mladá Boleslav, Ji-
čín, Turnov, Veselice and the synagogues in Jičín and Turnov 
are defi nitely worth visiting. The oldest religious monuments 
are the Roman churches in Nudvojovice, Vinc and Mohelnice. 

THE AUSTRO-PRUSSIAN WAR 
200 years later, the area of Bohemian Paradise and the fo-

othills of the Krkonoše Mountains suffered from yet another 
war. During the Austro-Prussian War, battles took place near 
Mnichovo Hradiště, Kost, Jičín and Turnov. War monuments 

remembering the 1866 battles can be found in many places 
around the region. 

TECHNICAL MONUMENTS 
AND ATTRACTIONS 

In Bohemian Paradise, there are numerous breweries (open 
to the public), mills, hydro electric plants, transportation con-
structions, and old factories. Most of them are located near the 
Jizera River. These include a single-arch bridge in Dolní Syto-
vá, a covered wooden bridge in Bystrá nad Jizerou, the Tech-
nical Museum in Loukov, and the Spálov hydro electric plant, 
which was built in the 1920’s. A stone railway viaduct near 
Sychrov presents an example of a non-violent incorporation of 
a structure into the countryside. Other technical monuments 
include, for example, old cars and motorcycles displayed in 
museums in Mladá Boleslav, Loukov, Rabakov, Borek pod Tros-
kami and Nová Paka. Yet another popular attraction is a trip to 
the production lines of Škoda Auto a.s.

MUSEUMS 
Other museums and galleries in the region house both natural 

treasures and artistic and man-made artefacts. Among them, 
the Bohemian Paradise Museum in Turnov and the Regional 
Museum of Plays in Jičín are the most important ones. 

Hrad Kost Židovský hřbitov, Mladá Boleslav
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Zájemci o historii mohou využít nabídky putová-
ní Po stopách Albrechta z Valdštejna, zúčastnit se 
motivační soutěže a vydat se za poznáním osobnosti 
a života tohoto významného vojevůdce, jehož činy za-
nechaly nesmazatelné stopy v historii i přítomnosti nejen 
České země. Můžete navštívit hrobku Albrechta z Vald-
štejna s novou expozicí na zámku v Mnichově Hradišti, 
či se s touto historickou postavou setkat v prázdninových 
měsících v jeho polní kanceláři v Jičíně nebo na někte-
ré z valdštejnských akcí. Podrobnou nabídku najdete 
na www.albrechtzvaldstejna.cz.

PRAVĚKÁ SÍDLA, 
HRADY, ZÁMKY 

Tajemné stopy nejstaršího osídlení lze spatřit na mno-
ha místech regionu (Hrada, Klamorna, Češovské valy, 
Semín u Troskovic, Poráň u Kosti). Nejen Valdštejn, ale 
i další feudální velmožové v kraji zanechali stopy v podobě 
hradů a zámků. V území je jich více než dvacet. Některé 
se dochovaly v dobrém stavu, včetně cenných interiérů, 
někdy i parků (Sychrov, Hrubý Rohozec, Mnichovo 
Hradiště, Dětenice, Kost, Hrubá Skála, Humprecht, 
Valdštejn, Jičín, Mladoboleslavský hrad, Staré Hrady 
aj.), z jiných nám zůstaly jen zříceniny (Trosky, Frýdštejn, 

Rotštejn, Valečov, Zvířetice, Drábské světničky, 
Kumburk, Bradlec, Pařez, Michalovice, Zásadka ad.). 

SAKRÁLNÍ PAMÁTKY
Rozmanité jsou i památky církevní a židovské. Před třice-

tiletou válkou a před násilnou rekatolizací působila v kraji 
povětšinou nekatolická šlechta. I z této doby existují v na-
šem území zajímavé památky (např. Sbor českých bratří 
v Mladé Boleslavi, modlitebny ve skalách, Drábské 
světničky, Hynšta, Kalich). Tolerantní šlechta umož-
ňovala i působení židovské menšiny. Židovský hřbitov 
v Mladé Boleslavi, Jičíně, Turnově, Veselici nebo ne-
dávno obnovené synagogy v Jičíně a v Turnově stojí 
za návštěvu. Nejstarší církevní památky jsou románské 
kostelíky v Nudvojovicích, ve Vinci a v Mohelnici. 
I krajinově skvěle zakomponované kostely v Jenišovi-
cích, Tatobitech, Všeni či Loretu v Kosmonosích by 
neměl návštěvník Českého ráje opominout. 

PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA
Oblast Českého ráje a Podkrkonoší byla válkou postižena 

ještě jednou o 200 let později za prusko-rakouské války, 
jejíž bitvy se konaly např. u Mnichova Hradiště, Kosti, Jičí-
na a Turnova. Památky na vojenská tažení v roce 1866 lze 

Das Böhmische Paradies gefällt seit alters her. Die ältesten 
Spuren der Menschheit stammen aus der Altsteinzeit.

URZEITLICHE SIEDLUNGEN, 
BURGEN, SCHLÖSSER 

Geheimnisvolle Spuren der ältesten Besiedlung kann man an 
vielen Stellen der Region gewahrnehmen (Hrada, Klamorna, Če-
šovské valy, Semín u Troskovic, Poráň u Kosti). Feudale Magnaten 
hinterließen ihre Spuren in Gestalt von Burgen und Schlössern. 
Einige davon sind in gutem Zustand erhalten geblieben, deren 
wertvolle Innenausstattung, manchmal sogar Parks mitinbegrif-
fen. Von anderen dagegen sind nur Ruinen hinterblieben. 

SPUREN DES ADELSGESCHLECHTS 
DERER VON WALDSTEIN 

Eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten der Region ist 
der Krieger, kaiserliche Heeresführer, Ausbeuter, aber auch Er-
bauer, aufgeklärte Herrscher und reiche Gönner – Albrecht von 
Waldstein. Als Zentrum seiner Besitztümer wählte er die Stadt 
Jičín, die zum faktischen Mittelpunkt von Bildung und Macht 
werden sollte. In der ersten Hälfte des 17.Jahrhunderts leitete er 
die großartige Umgestaltung der Stadt ein und begann mit der 
Schaffung einer barock komponierten Landschaftsumgebung. 
Geschichtsinteressierte können heute die Waldstein-Ausstellung 
besuchen, die auf eine Reihe von Burgen und Schlössern ver-

teilt ist, oder aber sich beispielsweise in dessen in der Stadt Jičín 
befi ndlichen Kanzeleiräumen mit dieser historischen Persönlich-
keit bekannt machen. Auf den Spuren Albrecht von Waldsteins 
können Sie auch mithilfe von dazu vorliegenden Broschüren und 
Karten wandeln (www.albrechtzvaldstejna.cz). 

SAKRALE 
SEHENSWÜRDIGKEITEN 

Mannigfaltig sind auch christliche und jüdische Sehenswür-
digkeiten. Vor dem Dreißigjährigen Krieg und seit der gewalt-
samen Rekatholisierung wurde die Region zumeisten von 
nichtkatholischem Adel regiert. Auch aus dieser Zeit gibt es 
auf hiesigem Gebiete interessante Relikte (z.B. Bruderschaft 
der Böhmischen Brüder in Mladá Boleslav, Felsenbethäuser, 
Drábské světničky, Hynšta, Kalich). Toleranter Adel ermöglichte 
jedoch auch der jüdischen Minderheit Mitwirkung. Die jüdi-
schen Friedhöfe in Mladá Boleslav, Jičín, Turnov, Veselice sowie 
die Synagogen in Jičín und Turnov sind einen Besuch wert. Die 
ältesten kirchlichen Sehenswürdigkeiten sind die romanischen 
Kirchen in Nudvojovice, Vinec und Mohelnice. 

PREUSSISCH - 
ÖSTERREICHISCHER KRIEG 

Die Region des Böhmischen Paradieses wurde 200 Jahre spä-
ter erneut durch den Preußisch- Österreichischen Krieg heim-

gesucht, dessen Schlachten sich z.B. bei Mnichovo Hradiště, der 
Burg Kost, Jičín und Turnov abspielten. 

TECHNISCHE SEHENSWÜRDIGKEITEN 
UND BESONDERHEITEN

Im Böhmischen Paradies befi ndet sich eine Reihe an Braue-
reien (mit Exkursionsangebot), Mühlen, Wasserkraftwerken, 
Verkehrsbauten und alter Fabriken. Die meisten davon befi nden 
sich entlang dem Laufe der Iser. Die Einbogenbrücke in Dolní 
Sytová, die überdeckte Holzbrücke in Bystrá na Jizerou, das 
Technikmuseum in Loukov sowie das Wasserkraftwerk Spálov 
stammen aus den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts. 
Beispiel dezenter Eingliederung von Bauprojekten in die umlie-
gende Landschaft ist auch das steinerne Eisenbahnviadukt bei 
Sychrov. Technische Sehenswürdigkeiten stellen auch die alten 
Automobile und Motorräder dar, die Sie in den Museen in Mladá 
Boleslav, Loukov, Rabakov, Borek pod Troskami und Nová Paka 
besichtigen können. Gern besuchtes Touristenziel ist auch die 
Exkursion zu den Förderlinien der Gesellschaft Škoda Auto a.s.

MUSEEN 
Auch in weiteren Museen und Galerien der Region kann man 

neben Naturdenkmäler und Kunstartefakten Belege menschli-
cher Schöpfungsgabe fi nden. Als bedeutendste hiervon sind 
zumindest das Museum des Böhmischen Paradieses in Turnov 
sowie das regionale Spielemuseum in Jičín zu nennen. 

 Auf den Spuren der Zeit...

najít na mnoha místech regionu. Poblíž Jičína a Mnichova 
Hradiště vedou i naučné stezky, které mapují válečná mís-
ta a hroby padlých v této bitvě.

Lovecký zámeček Humprecht
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TECHNICKÉ PAMÁTKY 
A ZAJÍMAVOSTI

V Českém ráji se nachází řada mlýnů, dopravních staveb, 
vodních elektráren, starých továren či pivovarů. Do někte-
rých z nich můžete jít na exkurzi. Mnoho se jich nachází 
především podél řeky Jizery. Jednoobloukový most v Dol-
ní Sytové se přes Jizeru klene od roku 1912 jako jedna 
z prvních železobetonových konstrukcí v České republice. 
Zajímavou technickou památkou je dřevěný krytý most 
v Bystré nad Jizerou z r. 1922. V kaňonu Jizery mezi 
Bítouchovem a Spálovem na Riegrově stezce (vybavené 
jako naučná stezka) leží dobře v krajině zakomponovaná 
vodní elektrárna Spálov z dvacátých let minulého sto-
letí. Zajímavé jsou i protější čtyři „Říkovské“ železnič-
ní tunely na Liberecko-pardubické dráze ve velmi tvrdé 
skále, pocházející z padesátých let 19. století. Příkladem 
nenásilného a působivého začlenění dopravní železniční 
stavby do rámce krajiny je i kamenný železniční viadukt 
u Sychrova. Osm oblouků ve dvou řadách nad sebou se 
klene nad údolím Mohelky ve výšce 32 m. Věkovitou tech-
nickou stavbou je potoční mlýn v Roztokách u Semil.

Technickými zajímavostmi jsou i staré automobily, nej-
komplexnější expozice je ve Škoda Muzeu v Mladé Bo-
leslavi. Sbírku historických automobilů, motocyklů, jejich 
příslušenství a mnoho dalších exponátů najdete i v muze-
ích v Loukově, Rabakově, Nové Pace či v Borku pod 

Troskami. Za návštěvu jistě stojí i Metalová stezka či 
exkurze do výrobních linek společnosti Škoda Auto a.s.

MUZEA
Také v dalších muzeích a galeriích v regionu lze vedle 

přírodních zajímavostí a uměleckých artefaktů nalézt i dů-
kazy lidského umu. Z nejvýznamnějších jmenujme alespoň 
Muzeum Českého ráje v Turnově a Regionální mu-
zeum a galerie Jičín – Muzeum hry. Regionální muzea 
prezentují i národopisné exponáty a ukázky z oboru lidové 
architektury. Ty jsou dokladem lidové tvořivosti a umě-
ní, mimořádné dovednosti tesařů, truhlářů a kameníků, 
i ukázkou soužití člověka s přírodou. 

Już od dawna podobało się ludziom w Czeskim Raju. Najstar-
sze ślady ludzi pochodzą już ze starszej epoki kamiennej. 

PREHISTORYCZNE OSADY, 
ZAMKI I PAŁACE 

Tajemnicze ślady najstarszych siedlisk można spotkać 
w kilku miejscach regionu (Hrada, Klamorna, Češovské valy, Se-
mín u Troskovic, Poráň u Kosti). Feudalni wielmożowie pozost-
awili ślady w postaci zamków i pałaców. Niektóre przetrwały 
w dobrym stanie wraz z cennym wyposażeniem, niektóre wraz 
z parkami, z innych pozostały tylko ruiny. 

ŚLADY RODU WALDSTEINÓW 
Jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci regionu jest 

rycerz, cesarski dowódca, wyzyskiwacz, ale również budownic-
zy, oświecony władca i bogaty mecenas – Albrecht Waldstein. 
Wybrał on sobie za nową siedzibę Jičín, który miał się stać pra-
wdziwym centrum oświaty, kultury i władzy. W pierwszej 
połowie XVII wieku rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę 
przebudowę tego miasta i zainicjował barokowe komponowanie 
krajobrazu w jego okolicy. Dziś miłośnicy historii mogą odwiedzić 
waldsteinskie ekspozycje w szeregu zamków i pałaców lub napo-
tkać ślady tej historycznej postaci np. w jego kancelarii w mieście 

Jičín.  Śladami Albrechta Waldsteina można też wędrować z po-
mocą broszury i mapy (www.albrechtzvaldstejna.cz). 

ZABYTKI SAKRALNE 
Są tu też różne zabytki sakralne i żydowskie. Przed wojną trzy-

dziestoletnią i przed przymusową rekatolizacją działała na tych 
terenach szlachta niekatolicka. Również z tego okresu pochodzą 
na tych terenach interesujące zabytki (np. Sobór Braci Czeskich 
w miejscowości Mladá Boleslav, modlitewnia w skałach, Dráb-
ské Světničky, Hynšta, Kalich). Tolerancyjna szlachta umożliwi-
ała też działalność mniejszości żydowskiej. Warto odwiedzić 
Cmentarz żydowski w miejscowościach Mladá Boleslav, Jičín, 
Turnovie i Veselice, lub synagogi w miejscowościach Jičín i Tur-
nov. Najstarszymi zabytkami sakralnymi są romańskie kościółki 
w miejscowościach Nudvojovice, Vince i Mohelnice. 

WOJNA PRUSKO – AUSTRIACKA 
Tereny Czeskiego Raju i Podgórza Karkonoskiego były do-

tknięte wojną jeszcze raz 200 lat później podczas wojny prusko 
– austriackiej, której bitwy odbywały się np. niedaleko miast 
Mnichovo Hradiště, Jičín i Turnov, oraz zamku Kost. Pamiątki 
wypraw wojennych z roku 1866 można spotkać w różnych miej-
scach regionu. 

ZABYTKI I ATRAKCJE TECHNICZNE
W Czeskim Raju znajduje się cały szereg browarów 

(możliwość zwiedzania), młynów, elektrowni wodnych, budow-
li komunikacyjnych lub starych fabryk. Najwięcej można ich 
znaleźć wzdłuż rzeki Izery. Jednołukowy most w miejscowości 
Dolní Sytová, drewniany kryty most w miejscowości Bystrá nad 
Jizerou, Muzeum Techniki w miejscowości Loukov, Elektrownia 
Wodna Spálov z dwudziestych lat ubiegłego wieku. Przykładem 
mistrzowskiego wkomponowania budowli do krajobrazu jest 
też kamienny wiadukt kolejowy koło miejscowości Sychrov. 
Zabytkami techniki są też stare samochody i motocykle, które 
można zobaczyć w muzeach w miejscowościach Mladá Bole-
slav, Loukov, Rabakov, Borek pod Troskami i Nová Paka. Bardzo 
popularnym celem wycieczek są też linie produkcyjne wytwórni 
Škoda Auto a.s.

MUZEA 
Również w innych muzeach i galeriach w regionie można 

znaleźć obok ciekawostek przyrodniczych artystyczne arte-
fakty i dowody umiejętności tutejszych mieszkańców. Z tych 
najciekawszych wymienimy chociażby Muzeum Czeskiego Raju 
w miejscowości Turnov i Regionalne Muzeum Zabawy w miejs-
cowości Jičín. 

 Śladami czasu...

Hrad Valdštejn

Zámek Dětenice
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HRADY, ZÁMKY 
A ZŘÍCENINY HRADŮ 
(zpřístupněné veřejnosti)

 CASTLES, CHATEAUS & CASTLE RUINS 
 (open to public) 

 BURGEN, SCHLÖSSER UND BURGRUINEN 
 (der Öffentlichkeit zugänglich) 

 ZAMKI, PAŁACE I RUINY ZAMKÓW 
 (dostępne do zwiedzania) 

Hrad a zámek Staré Hrady u Jičína
Staré Hrady 1, 507 23 Staré Hrady, +420 602 302 265, 
info@starehrady.cz, www.starehrady.cz

Hrad Kost
507 44 Libošovice, +420 493 571 144, +420 737 215 960, 
objednavky-kost@kinsky-dal-borgo.cz, www.kinskycastles.com

Hrad Valdštejn
Kadeřavec 18, 511 01 Turnov, +420 481 312 304, 
+420 733 565 254, hrad.valdstejn@seznam.cz, 
www.hrad-valdstejn.cz

Valdštejnská lodžie
Sedličky, 506 01 Jičín, +420 608 269 296, jiri.vydra@volny.cz, 
www.valdstejnskalodzie.cz

Zámek Dětenice
507 24 Dětenice, +420 493 596 132, +420 602 728 422, 
info@detenice.cz, www.detenice.cz

Zámek Hrubá Skála
Hotel Zámek Hrubá Skála, 512 62 Karlovice, +420 481 659 111, 
info@hrubaskala.cz, www.hrubaskala.cz, www.poznejstredovek.cz

Zámek Hrubý Rohozec
Státní zámek Hrubý Rohozec 1, 511 01 Turnov, +420 481 321 012, 
hrubyrohozec@liberec.npu.cz, www.hruby-rohozec.eu

Zámek Humprecht
507 43 Sobotka, +420 493 571 583, info@humprecht.cz, 
www.humprecht.cz

Zámek Mnichovo Hradiště
V Lípách 148, 295 01 Mnichovo Hradiště, +420 326 773 098, 
mhradiste@stc.npu.cz, www.mnichovo-hradiste.cz

Zámek Sychrov
Státní zámek Sychrov 1, 463 44 Sychrov, +420 482 416 011, 
sychrov@liberec.npu.cz, www.zamek-sychrov.cz

Zřícenina hradu Bradlec
Bradlecká Lhota, 507 13 Železnice, +420 776 469 630, 
bradlec@seznam.cz, www.kumburk.cz

Zřícenina hradu Frýdštejn
Frýdštejn 80, 463 42 Frýdštejn, +420 483 393 060, 
oufrydstejn@iol.cz, www.frydstejn.cz

Zřícenina hradu Kumburk
Syřenov, 512 51 Lomnice nad Popelkou, +420 481 673 004, 
+420 733 366 875, sprava.hradu@kumburk.cz, www.kumburk.cz

Zřícenina hradu Michalovice
Podlázky, 293 01 Mladá Boleslav, +420 326 716 166, 
+420 606 544 313

Zřícenina hradu Rotštejn
511 01, Mírová pod Kozákovem, +420 721 195 471, 
hrad.rotstejn@seznam.cz, www.hradrotstejn.info

Zřícenina hradu Trosky
hrad Trosky, 512 63 Troskovice, +420 481 313 925, 
trosky@liberec.npu.cz, www.hrad-trosky.eu

Zřícenina hradu Valečov
295 01 Boseň, +420 326 784 204, +420 603 837 024, 
bosen@volny.cz, www.bosen-obec.cz

Zřícenina hradu Vranov - Pantheon
468 22 Malá Skála, +420 251 013 561, +420 604 698 416, 
vranov@discovery.cz, www.vranov-pantheon.org

Zřícenina hradu Zásadka
294 13  Mohelnice nad Jizerou, +420 603 366 104, 
Sychrov@sychrov.unas.cz, www.sychrov.unas.cz

Zřícenina hradu Zvířetice
294 01 Bakov nad Jizerou, +420 326 781 500, 
info@bakovnj.cz, www.bakovnj.cz

Zřícenina skalního hrádku Drábské světničky
295 01 Dneboh u Mnichova Hradiště, +420 603 837 024

Dále např. zříceniny hradu Pařez, Zbirohy 
a zbytky hrádku Hynšta, Návarov, Údrnice, Košťál, 
Kozlov, Brada, Chlum. 
Next, there are Pařez Castle ruins, Zbirohy 
and the remains of Hynšta Castle, Návarov, Údrnice, 
Košťál, Kozlov, Brada, Chlum.

Weiter z.B. Burgruinen Pařez, Zbirohy, Hynšta, Návarov, 
Údrnice, Košťál, Kozlov, Brada, Chlum. 

Dalej np. ruiny zamku Pařez, Zbirohy i resztki zamku 
Hynšta, Návarov, Údrnice, Košťál, Kozlov, Brada, Chlum. 

Loreta, Kosmonosy

Zvonice, Rovensko pod Troskami



ORGANIZOVANÉ PROHLÍDKY 
SAKRÁLNÍCH PAMÁTEK  

 GUIDED TOURS IN RELIGIOUS MONUMENTS 
 ORGANISIERTE BESICHTIGUNGEN 

 DER SAKRALER SEHENSWÜRDIGKEITEN 
 ZORGANIZOWANE ZWIEDZANIE ZABYTKÓW 

 SAKRALNYCH 

Kaple sv. Anny, Vyskeř
512 64 Vyskeř, OÚ Vyskeř, +420 481 329 211, vysker@craj.cz, 
www.craj.cz

Kostel sv. Tří králů a Kaple sv. Anny, 
Mnichovo Hradiště
V Lípách 148, 295 01 Mnichovo Hradiště, +420 326 773 098, 
mhradiste@stc.npu.cz, www.mnichovo-hradiste.cz

Loreta v Kosmonosích
Pod Loretou, 293 06 Kosmonosy, +420 326 724 161, 
+420 721 763 687, m.remesova@volny.cz,
www.kosmonosy-kultura.eu

Prohlídky turnovských kostelů
Regionální turistické informační centrum Turnov, 
Náměstí Českého ráje 26, 51101 Turnov, +420 481 366 255, 
info@turnov.cz, www.infocentrum-turnov.cz

Synagoga Jičín
Židovská, 506 01 Jičín, +420 724 029 359, basevi@seznam.cz, 
www.basevi.cz

Synagoga Turnov
Krajířova 2199, 511 01 Turnov, +420 481 366 255, info@turnov.cz, 
www.synagoga-turnov.cz

Zvonice v obci Vyskeř
512 64 Vyskeř, OÚ Vyskeř, +420 481 329 211, vysker@craj.cz, 
www.craj.cz

Zvonice v Rovensku pod Troskami
Na Týně 181, 512 63 Rovensko pod Troskami, +420 731 104 630, 
inforovensko@tiscali.cz, www.rovensko.cz, 
www.obracene-zvony.cz

Židovský hřbitov v Jičíně
Sedličky, 506 01 Jičín, Městské informační centrum Jičín, 
+420 493 534 390, +420 602 366 338

Židovský hřbitov v Mladé Boleslavi
Pražská ulice, 293 06 Mladá Boleslav, Infocentrum Mladá Boleslav, 
+420 326 325 616, + 420 737 773 023, 
infocentrum@kulturamb.eu, www.kulturamb.eu/ic

Židovský hřbitov v Turnově
Sobotecká, 511 01 Turnov, 
Regionální turistické informační centrum Turnov, 
+420 481 366 255, info@turnov.cz, www.infocentrum-turnov.cz

ZPŘÍSTUPNĚNÉ TECHNICKÉ 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI 

 TECHNICAL MONUMENTS
 OPEN TO PUBLIC

 ZUGÄNGLICH GEMACHTE, 
 TECHNISCHE SEHENSWÜRDIGKEITEN

 UDOSTĘPNIONE ZABYTKI
 TECHNICZNE

Autogalerie V.I.T.V.A.R.
Krkonošská 330, 509 01 Nová Paka, +420 493 722 817, 
vitvar@novapaka.cz

Budova a původní prostory Novopackého pivovaru
Pivovarská 400, 509 01 Nová Paka, +420 493 727 031, 
broucek@novopackepivo.cz, www.novopackepivo.cz

Mlýn Oldřicha Prášila
Palackého 77, 507 13 Železnice, +420 737 113 892, 
mlyn.zeleznice@seznam.cz, www.mlynzeleznice.cz

Moto – Muzeum Borek pod Troskami
Borek pod Troskami 14, 512 63 Hrubá Skála, +420 605 558 954, 
pacal@elitexok.cz

Muzeum techniky v Loukově
Loukov 98, 513 01 Háje nad Jizerou, +420 731 418 710, 
pavelbujarek@seznam.cz, 
www.hajenadjizerou.cz/turistika/loukov_muzeum.htm

Roztocký mlýn
513 01 Roztoky u Semil

Škoda Muzeum
Tř. Václava Klementa 294, 293 60 Mladá Boleslav, 
+420 326 831 134, +420 326 832 038, museum@skoda-auto.cz, 
http://new.skoda-auto.com/cs/experience/museum/
Pages/museum.aspx

Valentův mlýn v Bakově nad Jizerou
Rybní důl 723, 294 01 Bakov nad Jizerou, +420 737 717 641, 
mlyn@mlyn.vyrobce.cz, http://mlyn.vyrobce.cz

Veterán Jawa muzeum Rabakov
Rabakov 5, 294 04 Dolní Bousov, +420 604 912 502, 
jawa.rabakov@seznam.cz

Vodní elektrárna Spálov
Pod Spálovem, 468 22 Železný Brod, +420 481 622 475

MUZEA A GALERIE 
(řazeno podle turistických oblastí) 

 MUSEUMS & GALLERIES 
 (ordered by tourist areas) 

 MUSEEN UND GALERIEN 
 (nach Tourismusgebieten geordnet) 

 MUZEA I GALERIE 
 (wymienione według regionów turystycznych) 

DOLNOBOUSOVSKO
Galerie Na faře
Kostelní 141, 294 04 Dolní Bousov, +420 322 312 001, 
infocentrum@dolni-bousov.cz, www.infocentrum.dolnibousov.cz

MLADOBOLESLAVSKO
Letecké muzeum Metoděje Vlacha
Regnerova, 293 01 Mladá Boleslav, +420 326 325 616

Městský palác Templ
Krajířova 102, 293 01 Mladá Boleslav, +420 326 725 381, 
templ@kulturamb.eu, www.kulturamb.eu/templ

Muzeum Bakovska
Mírové náměstí 84, 294 01 Bakov nad Jizerou, +420 326 781 179, 
dvorakova@bakovnj.cz, www.bakovnj.cz

Muzeum Kosmonosy
Debřská, 293 06 Kosmonosy, +420 326 724 161, 
+420 777 855 154, m.remesova@volny.cz

Muzeum Mladoboleslavska
Staroměstské nám. - Hrad 1, 293 80 Mladá Boleslav, 
+420 326 325 616, info@muzeum-mb.cz, www.muzeum-mb.cz
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Zřícenina 

hradu 
Zvířetice

Suchardův dům, 
Nová Paka 

Škoda Muzeum



Muzeum vojenské historie
Komenského náměstí, 293 01 Mladá Boleslav, +420 775 206 685, 
muzeum@8280.cz, www.8280.cz

Sbor českých bratří
Českobratrské náměstí 123, 293 01 Mladá Boleslav, 
+420 326 323 781, galerie@kulturamb.eu, www.kssvet.cz

Škoda Muzeum
Tř. Václava Klementa 294, 293 60 Mladá Boleslav, 
+420 326 831 134, +420 326 832 038, museum@skoda-auto.cz, 
http://new.skoda-auto.com/cs/experience/museum/Pages/
museum.aspx

MNICHOVOHRADIŠŤSKO
Muzeum města Mnichovo Hradiště
V Lipách - zámek 148, 295 01 Mnichovo Hradiště, 
+420 326 771 001, muzeum@mnhradiste.cz, www.mnhradiste.cz

SOBOTECKO
Galerie Na schodech
Náměstí Míru 4, 507 43 Sobotka, +420 493 571 618, 
mks@sobotka.cz, www.sobotka.cz

Muzeum Fráni Šrámka
Náměstí Míru 3, 507 43 Sobotka, +420 493 571 587, 
mic@sobotka.cz, www.franasramek.cz

Šolcův statek - Galerie Karla Samšiňáka
Šolcova 133, 507 43 Sobotka, info@solcuvstatek.cz, 
www.solcuvstatek.cz

JIČÍNSKO
Galerie Františka Kavána
Libuň 2, 507 15 Libuň, +420 493 591 130, +420 725 081 052

Galerie JB SPEKTRUM
Vokšice 1, 506 01 Podhradí, +420 602 833 821, jiran@jicinet.cz, 
www.galerie-jbspektrum.webnode.cz

Galerie na Špejcharu
Bukvice, 506 01 Bukvice, valterovi@email.cz, www.jqv.jvart.net

Galerie radosti
Denisova 400, 506 01 Jičín, +420 493 532 833, 
knihovna@knihovna.jicin.cz, knihovna.jicin.cz

Památník Foerstrova rodu
Osenice 27, 507 24 Dětenice, +420 725 081 036, detenice@iol.cz, 
www.obecdetenice.cz

Pracovny českých spisovatelů - zámek Staré Hrady
507 23 Staré Hrady u Libáně, +420 493 598 680, 
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Regionální muzeum a galerie Jičín - Muzeum hry
Valdštejnovo nám. 1, 506 11 Jičín, +420 493 532 204, 
muzeumhry@muzeumhry.cz, www.muzeumhry.cz

NOVOPACKO
Autogalerie V.I.T.V.A.R.
Krkonošská 330, 509 01 Nová Paka, +420 493 722 817, 
vitvar@novapaka.cz

Městské muzeum Nová Paka - 
Klenotnice drahých kamenů
ul. F. F. Procházky 70, 509 01 Nová Paka, +420 493 721 943, 
novapaka@muzeum.cz, www.novapaka.muzeum.cz, 
www.muzeum.cz

Městské muzeum Nová Paka - Suchardův dům
Stanislava Suchardy 68, 509 01 Nová Paka, +420 493 723 542, 
novapaka@muzeum.cz, www.muzeum.cz, 
www.novapaka.muzeum.cz

LOMNICKO
Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou
Husovo náměstí 43, 512 51 Lomnice nad Popelkou, 
+420 481 671 872, muzeum.lomnice@seznam.cz, 
www.muzeumlomnice.cz

Vlastivědné muzeum Železnice
Muzejní náměstí 181, 507 13 Železnice, +420 493 534 941, 
muzeum@zeleznice.net, http://muzeumzeleznice.webk.cz/

Zámek Lomnice nad Popelkou - 
Zámecká minigalerie
Zámek – čp. 4, 512 51 Lomnice nad Popelkou, +420 481 673 107, 
+420 739 568 347, info@kislomnice.cz, www.kislomnice.cz, 
www.lomnicenadpopelkou.cz

TURNOVSKO
Dlaskův statek
Dolánky 12, 511 01 Turnov, +420 481 322 954, 
mail@muzeum-turnov.cz, www.muzeum-turnov.cz

Galerie Granát
náměstí Českého ráje 4, 511 01 Turnov, +420 481 325 989, 
+420 737 206 691, galerie@granat.cz, www.granat.eu

Maloskalská galerie - Boučkův statek
468 22 Malá Skála, +420 728 721 031, Zdenka.Platkova@seznam.cz, 
www.bouckuvstatek.cz, www.mala-skala.cz

Moto – Muzeum Borek pod Troskami
Borek pod Troskami 14, 512 63 Hrubá Skála, +420 605 558 954, 
pacal@elitexok.cz, www.motomuzeumborek.cz

Muzeum Českého ráje
Skálova 71, 511 01 Turnov, +420 481 322 106, 
mail@muzeum-turnov.cz, www.muzeum-turnov.cz

Muzeum panenek a medvídků pod Troskami
Troskovice 40, 512 63 Rovensko pod Troskami, +420 483 313 638, 
+420 724 577 389, muzeum.panenek@seznam.cz, 
www.muzeumpanenek.cz

Válečné muzeum
Újezd pod Troskami 25, 512 63 Rovensko pod Troskami, 
+420 481 673 114, +420 606 112 118, valecne-muzeum@seznam.cz, 
home.tiscali.cz/muzeum-ujezd

Výstava panenek v Rovensku pod Troskami
Komenského 166, 512 63 Rovensko pod Troskami, 
+420 739 553 719

SEMILSKO
Expozice výroby pilníků
Jílovecká ulice 104, 513 01 Semily, +420 481 622 528, 
+420 737 212 723, muzeum@muzeumsemily.eu, 
www.muzeumsemily.com

Galerie prof. Miroslava Hrachy
Záhoří - Smrčí 32, 513 01 Semily, +420 481 688 153, 
ouzahori@tfnet.cz, www.obeczahori.cz

Muzeum a Pojizerská galerie Semily
Husova 2, 513 01 Semily, +420 481 622 528, +420 737 212 723, 
muzeum@muzeumsemily.eu, www.muzeumsemily.com

Státní okresní archiv Semily
Archivní 570, 513 01 Semily, +420 488 577 837, archiv@semily.net, 
www.archiv.semily.net

ŽELEZNOBRODSKO
Městská galerie Vlastimila Rady
náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, +420 483 333 925, 
+420 602 716 133, a.malafarinova@zelbrod.cz, 
www.zeleznybrod.cz, www.travniky.info

Městské muzeum v Železném Brodě, 
národopisná expozice Běliště
Běliště č. 57, 468 22 Železný Brod, +420 483 391 149, 
muzeum@zelbrod.cz, www.zeleznybrod.cz, www.travniky.info

Městské muzeum Železný Brod
náměstí 3. května 37, 468 22 Železný Brod, +420 483 389 081, 
muzeum@zelbrod.cz, www.muzeumzb.cz, www.travniky.info

P O  S T O P Á C H  Č A S U … 2 3w w w . c e s k y - r a j . i n f o 

Běliště, Železný Brod

Zámek v Lomnici nad Popelkou 

Zámek Hrubý Rohozec



Mnichovo Hradiště
BRÁNA DO ČESKÉHO RÁJE...

VE MĚSTĚ
A OKOLÍ MŮŽETE

NAVŠTÍVIT:

barokní zámek 
s unikátně dochovaným 

zámeckým divadlem

kostel sv. Tří králů 
a kapli sv. Anny s hrobkou 

Albrechta z Valdštejna

městské muzeum 
s obřím modelem 

Drábských světniček

kostel sv. Jakuba

skalní hrad Valečov

skalní město 
Drábské světničky

zříceninu hrádku Zásadka

románskou kapli 
Nanebevzetí Panny Marie 
v Mohelnici nad Jizerou

přírodní památku 
vrch Káčov

www.mnhradiste.cz

MNICHOVO HRADIŠTĚ – THE GATEWAY TO BOHEMIAN PARADISE

THE TOWN AND THE SURROUNDING AREA OFFERS:

Barockschloss mit einzigartig erhaltenem Schlosstheater * Kirche zu den Hl. Drei Königen (Tří králů) sowie 
der Kapelle zur Hl. Anna, in der sich das Grabmal Albrecht von Wallensteins (Valdštejn) befi ndet * Stadtmuse-

um mit Großmodell der Felsenburg „Drabské světničky“ * Kirche zum Hl. Jakob * Felsenburg Valečov * Felsenstadt 
„Drabské světničky“ * Burgruine Zásadka * Romanische Himmelfahrtskapelle der Heiligen Jungfrau Maria (Nanebevze-
tí Panny Marie) in Mohelnice nad Jizerou * Naturdenkmal Berg Káčov ...

MNICHOVO HRADIŠTĚ – DAS TOR ZUM BÖHMISCHEN PARADIES 

IN STADT UND UMGEBUNG GIBT ES FOLGENDES ZU BESICHTIGEN:

Barokowy pałac z wyjątkowo zachowanym teatrem pałacowym * kościół Trzech Królów i kaplicę św. Anny 
z grobowcem Albrechta Waldsteina * muzeum miejskie z olbrzymim modelem skalnego miasta Drábské svět-

ničky * kościół św. Jakuba * skalny zamek Valečov * skalne miasto Drábské světničky * ruiny zameczku Zásadka * 
romańską kaplicę Wniebowzięcia Panny Marii w miejscowości Mohelnice nad Jizerou * zabytek przyrody szczyt Káčov ...

MNICHOVO HRADIŠTĚ – BRAMA DO CZESKIEGO RAJU 

W MIEŚCIE I OKOLICY MOŻNA ODWIEDZIĆ: 

A Baroque castle with a unique maintained castle theatre * The Church of the Three Kings and the Chapel of 
St. Ann with the tomb of Albrecht von Wallenstein * A town museum with a giant model of Drábské světničky 

* The Church of St. James * The Valečov rock castle * The Drábské světničky rock formations * The Zásadka Castle 
ruins * The Roman Catholic Chapel of the Assumption of the Virgin Mary in Mohelnice nad Jizerou * The Káčov nature 
hilltop reserve ...



Vezměte svou partnerku nebo celou rodinu a vyberte si jeden z lákavých programů 
dětenické středověké krčmy, navštivte zámek (třeba i plný strašidel), prohlédněte si 

středověký pivovar se zachovanou tradiční výrobou piva a vyspěte se ve Středověkém hotelu 
nebo v hotelu v rustikálním selském stylu. Vydražte si svou otrokyni, nechte se okouzlit pů-
vabnými pohyby tanečnic či odvážným kláním bojovníků při rytířském turnaji.

Take your partner or the whole family and select one of the interesting programs pro-
vided by the medieval pub in Dětenice, visit the castle (full of scary monsters), visit the 

medieval brewery that uses traditional beer brewing techniques, and sleep in a medieval hotel or 
rustically designed hotel. Auction your slaves; enjoy the elegant movements of the dancers and the 
courageous fi ghting of the knights.

Schnappen Sie sich Ihre Partnerin oder vielleicht die gesamte Familie und wählen Sie 
sich eines der reizvollen Programme aus, das die mittelalterliche Schenke Dětenice zu 

bieten hat, besuchen Sie das Schloss (Vorsicht – hier kann es spuken), schauen Sie sich in der 
mittelalterlichen Brauerei um, die ihre ursprüngliche Bierbrauertradition bewahrt hat und schlafen 
Sie sich danach entweder im Mittelalterhotel oder in unserem Hotel im rustikalen Bauernstil aus. 
Ersteigern Sie Ihre persönliche „Sklavin“, lassen Sie sich von den anmutigen Bewegungen unserer 
Tänzerinnen oder dem halsbrecherischen Mut der Kämpfer bei den Ritterturnieren verzaubern.

Weź swoją partnerkę lub całą rodzinę i wybierz jeden z atrakcyjnych programów dětenic-
kiej średniowiecznej karczmy, odwiedź zamek (na przykład pełny straszydeł), odwiedź 

średniowieczny browar z zachowaną tradycyjną produkcją piwa i wyśpij się w średniowiecznym 
hotelu lub hotelu w rustykalnym wiejskim stylu. Wylicytuj swoją niewolnicę, pozwól się oczarować 
powabnymi ruchami tancerek lub odważnymi pojedynkami wojowników na turnieju rycerskim.

ZÁMECKÝ RESORT DĚTENICE
Dětenice 1, Dětenice 507 24
tel.: +420 493 596 132
info@detenice.cz
www.detenice.cz

www.detenice.cz
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MOTOMUZEUM BOREK POD TROSKAMI

Muzeum historických motocyklů v Borku pod Troskami, které skýtá více jak 
80 exponátů z 30. až 70. let minulého století, se těší na Vaši návštěvu. K vidě-

ní jsou zde zástupci českých i zahraničních značek JAWA, ČZ, PRAGA, OGAR, MANET, 
ČECHIE BÖHMERLAND, DKW, NSU, ZŰNDAPP, STANDARD, INDIAN, HARLEY DAVIDSON, 
MOTO GUZZI a mnoho dalších. 

The Museum of Historical Motorbikes in Borek pod Troskami has over 80 exhibits 
from the 1930´s to the 1970´s and is looking forward to your visit. The brands include 

JAWA, ČZ, PRAGA, OGAR, MANET, ČECHIE BÖHMERLAND, DKW, NSU, ZŰNDAPP, STAN-
DARD, INDIAN, HARLEY DAVIDSON, MOTO GUZZI and many more. 

Das Museum historischer Motorräder in Borek pod Troskami, das über mehr als 80 Exponate aus 
den 30er bis 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zur Schau stellt, freut sich auf Ihren Be-

such. Zu sehen sind hier Modelle tschechischer und ausländischer Marken wie JAWA, ČZ, PRAGA, OGAR, 
MANET, ČECHIE BÖHMERLAND, DKW, NSU, ZŰNDAPP, STANDARD, INDIAN, HARLEY DAVIDSON, MOTO 
GUZZI und viele weitere.  

Muzeum zabytkowych motocykli w miejscowości Borek pod Troskami, które posiada ponad 80 
eksponatów od lat 30. do 70. Ubiegłego wieku, zaprasza do odwiedzenia. Można tu zobaczyć 

egzemplarze czeskich i zagranicznych marek JAWA, ČZ, PRAGA, OGAR, MANET, ČECHIE BÖHMERLAND, 
DKW, NSU, ZŰNDAPP, STANDARD, INDIAN, HARLEY DAVIDSON, MOTO GUZZI i wiele innych. 

512 63 Borek pod Troskami 14
tel.: +420 605 558 954
elitexok@elitexok.cz
www.motomuzeumborek.cz

HRAD VALDŠTEJN

Kadeřavec 18, 511 22 Turnov
tel.: +420 481 312 304
 +420 739 014 104
hrad.valdstejn@seznam.cz
www.hrad-valdstejn.cz

Hrad Valdštejn srdečně zve: 
květen – září: denně 9:00 – 17:30
duben, říjen: víkendy, svátky 9:00 – 17:30

Valdštejn Castle is happy to welcome you: 
May – September: daily 9:00 – 17:30; April, October: 
Weekends, bank holidays 9:00 – 17:30

Die Burg Valdštejn lädt Sie herzlichst zum Besuch ein: 
Mai-September: täglich 9:00 – 17:30; April, 
Oktober: Wochenenden, Feiertage 9:00 – 17:30

Zamek Valdštejn serdecznie zaprasza: maj-wrzesień: 
codziennie 9:00 – 17:30; kwiecień, październik: 
weekendy, święta 9:00 – 17:30

KAPLE SV. ANNY NA VYSKŘI

tel.: +420 777 231 558
vysker@craj.cz
www.vysker.cz

Prohlídku interiéru či pořádání obřadů 
a kulturních akcí možno domluvit 
na uvedeném telefonu či e-mailu. 

Tours, special ceremonies 
and cultural events can be arranged 
by calling the provided telephone 
number or by e-mail. 

Führungen durch die Kapelle oder 
Ausrichtung von Zeremonien sowie 
Kulturveranstaltungen können unter 
der aufgeführten Telefonnummer oder 
E-Mail-Adresse vereinbart werden. 

Zwiedzanie wnętrza lub obrzędy 
i imprezy kulturalne można uzgodnić 
pod podanym numerem telefonu 
lub adresem e-mail. 
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MUZEUM DRAHÝCH KAMENŮ
Muzeum Českého ráje v Turnově shromažďuje doklady o kulturním a dějinném vývoji regionu i města. 
Bohaté sbírky tvoří fondy archeologie, etnologie, mineralogie, historie, umění, knih i archiválií. To, čím 

se turnovské muzeum vymyká z řady regionálních vlastivědných muzeí, je jeho specializace na historii i současnost 
kamenářství, zlatnictví, šperkařství a dokumentaci drahých kamenů. Drahé kameny (polodrahokamy), české gra-
náty a šperky z nich jsou velkým lákadlem návštěvníků z domova i zahraničí.

The Museum of the Bohemian Paradise belongs to the oldest museums of the regional type in the 
Czech Republic. At the beginning, the collecting activities focused on archaeology, history and ethno-

graphy. These collections formed the basis of the regional national history and geography centre. The current 
specialization of the Turnov Museum in the documentation and presentation of the precious stones deposits and 
the history of stone cutting and jewellery making stemmed from the collections of geology, mineralogy, precious 
stones working and jewellery making that date back to the 30´s of the last century.

Das Museum des Böhmischen Paradieses wurde im Jahre 1886 gegründet. Grundbestandteile der 
Sammlungen bilden historische Exponate, Zunft- und Kulturdenkmäler, archäologische Funde sowie 

Fonds des Stadtarchivs. Die Daueraustellungen auf den Gebieten Mineralogie, Geschichte, lebendige Natur, Tur-
nauer Steinschleifen und Völkerkunde wurden den Besuchern im Jahre 1963 zugänglich gemacht.

MUZEUM ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ
Skálova 71, Turnov 511 01, tel.: +420 481 322 106
mail@muzeum-turnov.cz, www.muzeum-turnov.cz

STÁTNÍ ZÁMEK 
MNICHOVO HRADIŠTĚ

tel.: +420 326 773 098
mhradiste@stc.npu.cz
www.mnichovo-hradiste.cz

STÁTNÍ ZÁMEK 
SYCHROV

tel.: +420 482 416 011
www.zamek-sychrov.cz

ČERVENEC / SRPEN – 
dětské prohlídky s princeznou.

Otevřeno denně.

STÁTNÍ ZÁMEK 
HRUBÝ ROHOZEC

tel.: +420 481 321 012
www.hruby-rohozec.eu  

5. – 6. 7. – kostýmované prohlídky
3. – 4. 8. – kostýmované prohlídky

V sezóně otevřeno denně, 
mimo pondělí.

STÁLÁ EXPOZICE

RYTÍŘSKÉ TURNAJE

HRADNÍ RESTAURACE

HRAD   CASTLE

„U DRAKA“

www.kinskycastles.com

STÁTNÍ HRAD 
TROSKY

tel.: +420 481 313 925
www.hrad-trosky.eu

24. 8. – Trosecký širák 
(přehlídka trampských písní)

V sezóně otevřeno denně, 
mimo pondělí.



V turistickém regionu s tak bohatou nabídkou není třeba dovolenou trávit jen vleže. Odpočinek dnes chápeme 
také jako potřebu aktivně poznávat, intenzivně sportovat, odvézt si domů nějaké adrenalinové zážitky. Pama-

tujte však, že všechny provozované aktivity mají být v souladu s ochranou přírody. Pro aktivní odpočinek nabízí 
Český ráj pestrou paletu možností.

Relaxuj  ak t ivně...

Řeka Jizera
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PĚŠÍ TURISTIKA
Pro pěší turistiku je tu síť značených cest, patřící k nej-

hustějším v České republice. Cesty každého spolehlivě 
provedou i tím nejspletitějším skalním bludištěm. Dají se 
vymyslet nejrůznější kombinace značených cest, okruhy 
krátké i dlouhé, snadné i náročné, klidné i se spoustou 
atrakcí. Synonymem pěší turistiky v Českém ráji je Zlatá 
stezka Českého ráje vedoucí nejzajímavějšími místy 
regionu: z Mladé Boleslavi přes Mnichovo Hradiště a Pří-
hrazské skály, Kost, Trosky, Hruboskalsko, Malou Skálu, 
Kozákov až do Jičína. 

CYKLOTURISTIKA
Rozhodnete-li se pro putování na kole, pak na vás v Čes-

kém ráji čeká hustá síť značených cyklotras s páteřní trasou 
Greenway Jizera, vedoucí od pramene Jizery v Jizerských 
horách až k soutoku s Labem. Pro cyklisty je připravena 
nabídka půjčoven a opraven, včetně servisních míst tech-
nické pomoci cyklistům. Cykloturisté musí být ohleduplní 
k pěším poutníkům a smířit se s tím, že do nejchoulostivěj-
ších partií, zejména do skalních měst, je možno vstupovat 
pouze pěšky (www.greenway-jizera.cz).

TURISTICKÉ AUTOBUSY
Cykloturisté i pěší turisté mohou v Českém ráji po dobu 

hlavní sezóny využívat letních turistických autobusů. Jejich 
pět linek propojuje odlehlé části regionu. Je v nich možná 

HIKING & BIKING 
Bohemian Paradise offers a network of marked paths for both 

hiking and cycling, which is one of the most extensive in the 
Czech Republic. The Golden Trail of Bohemian Paradise has be-
come synonymous with hiking: it leads through the most inte-
resting sites in the region: from Mladá Boleslav to Mnichovo Hra-
diště, over Příhrazské skály (rocks), Kost, Trosky, Hruboskalsko, 
Malá Skála and Kozákov to Jičín. The Greenway Jizera is the 
backbone trail for cyclists, starting at the source of the Jizera 
River in the Jizerské hory (mountains) and following it down 
to its confl uence with the Labe (www.greenway-jizera.cz). 

TOURIST BUSES 
Both cyclists and hikers can use summer tourist shuttle buses 

in Bohemian Paradise during the main season. Cyclists can use 
them to transport their bicycles. 

SWIMMING & WATER SPORTS 
Bohemian Paradise offers plentiful opportunities to bathe in 

natural lakes (e.g. Jinolické ponds, Drhlenský pond, Bažantník, 
the Jizera River), aquaparks and indoor and outdoor pools. Both 
skilled and beginning canoeing fans can seize the opportunity 

and paddle down the Jizera River on a canoe or raft. Local in-
structors are ready to accompany you, but you can also rent the 
boats and go alone. 

ADRENALINE SPORTS 
Numerous agencies operating in Bohemian Paradise offer 

a great variety of exciting activities on the water, among rocks 
or in the air. Courageous visitors can try rock climbing, paraglid-
ing,taking a joyride in a hot-air balloon or a plane. A rope and 
rock climbing centre is also worth visiting. 

RELAXATION 
Bohemian Paradise has many high-quality golf courses (Mla-

dá Boleslav, Semily, Srbsko, Košťálov) and driving ranges (Kos-
monosy, Mladějov, Jičín). There is no need to miss out on tennis, 
volleyball or beach volleyball training either. You can also go 
horseback riding. If the weather does not cooperate, you can 
always fi nd shelter in one of the many sports centres and enjoy 
bowling, playing ninepins or squash. Bohemian Paradise is also 
suitable for fi shing (e.g. fi shing territories on the Jizera, Cidli-
na and Oleška Rivers, Bažantník pond in Sedmihorky, fi shing 
ponds in Veselá, Lužany, Dřevěnice). 

 Active Relaxation...

Letní turistický autobus, Kozákov

Greenway Jizera
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i přeprava jízdních kol. Ve všech informačních centrech re-
gionu jsou k dispozici propagační materiály s jízdními řády 
těchto linek.

KOUPÁNÍ A VODNÍ SPORTY
V Českém ráji je dostatek příležitostí ke koupání v pří-

rodních koupalištích (např. Jinolické rybníky, Drhlenský 
rybník) či v bazénech (např. Jičín, Mladá Boleslav, Železný 
Brod, Lomnice nad Popelkou, Kněžmost, Košťálov), a to 
i krytých (např. Aquacentrum Jičín, plavecké bazény v Mla-
dé Boleslavi a v Turnově). 

Vodáci i nevodáci si mohou dopřát splutí Jizery na kano-
ích či raftech, místní instruktoři jsou připraveni vás nalodit 
a svézt, nebo si lze lodě jen zapůjčit v půjčovnách (např. 
na Malé Skále). 

ADRENALINOVÉ PŘÍLEŽITOSTI
V zatopených lomech se provozuje sportovní potá-

pění i podvodní fotografování (Jesenný, Nová Paka). 
Vyzkoušet si lze lanové či lezecké centrum (Malá Skála, 
Sobotka, Jičín, Lomnice nad Popelkou, Srbsko, Hrubá Ská-
la). Lezení v Českém ráji je však s ohledem na ochranu skal 
povoleno jen registrovaným horolezcům či pod vedením 
akreditovaných instruktorů. Odvážní mohou zkusit para-

gliding (na Kozákově), vyhlídkový let horkovzdušným 
balónem nebo letadlem (letiště Vokšice, Mladá Boleslav, 
Hodkovice nad Mohelkou, Hoškovice u Mnichova Hradiště, 
Lomnice nad Popelkou). 

Nevšední zážitky na vodě, na skalách nebo ve vzduchu 
vám zajistí řada agentur, které v Českém ráji působí a dis-
ponují zkušenými týmy instruktorů. 

WANDERUNGEN 
UND RADTOURISTIK 

Für Wanderungen und Radtouristik steht im Böhmischen Para-
dies ein gekennzeichnetes Routennetz zur Verfügung, das zu den 
dichtesten der Tschechischen Republik zählt. Synonym der Wan-
dertouristik stellt der Goldene Pfad des Böhmischen Paradieses 
dar, der zu den interessantesten Orten der Region führt: er führt 
von Mladá Boleslav aus bis nach Mnichovo Hradiště, durch die 
Příhrazské Felsen, entlang der Burgen Kost und Trosky, durch die 
Gebiete Hruboskalsko, Malá Skála, vorbei am Berg Kozákov bis 
hin nach Jičín. Die Haupttrasse für Radwandertouristik stellt der 
Greenway Jizera dar, der von der Iserquelle im Isergebirge bis 
hin zur Mündung in die Elbe führt (www.greenway-jizera.cz). 

TOURISTENBUSSE 
Radfahrer und Wanderer können in der Hochsaison im Böh-

mischen Paradies die Sommertouristenbusse nutzen. Hier kön-
nen auch Fahrräder mitgenommen werden. 

BADEN UND WASSERSPORT 
Im Böhmischen Paradies gibt es genug Gelegenheiten zum 

Baden in Naturfreibädern (z. B. Jinolické Badesee, Weiher Drh-
leny, Bažantník, Iser), Aquaparks, Schwimmbädern, oder auch 
in Hallenbädern. Wassersportler und auch solche, die es noch 
werden wollen, können Kanu- oder Raftingfahrten auf der Iser 

genießen. Ortsansässige Instrukteure sind jederzeit gerne be-
reit, Sie an Bord zu nehmen und zu begleiten; man kann sich 
jedoch auch Kanus und Rafting Boote im Verleih mieten. 

ADRENALINSPORT 
Eine ganze Reihe an im Böhmischen Paradies tätiger Agentu-

ren ist gerne bereit, außergewöhnliche Erlebnisse zu Wasser, in 
den Felsen oder in der Luft für Sie zu organisieren. Die Mutigen 
unter Ihnen können z. B. Bergsteigen, Paragliding, Rundfl üge 
mit dem Heißluftballon oder per Flugzeug ausprobieren. Eben-
falls einen Besuch wert ist das Seil- und Kletterzentrum. 

ERHOLUNG 
Im Böhmischen Paradies gibt es ein breites Angebot an Golf-

plätzen (Mladá Boleslav, Semily, Srbsko, Košťálov) und Driving 
Ranges zu Übungszwecken (Kosmonosy, Mladějov, Nepřívěc, Ji-
čín). Auch auf Ihr Training in Tennis, Volleyball, oder Beach Volley-
ball brauchen Sie nicht zu verzichten. Des Weiteren liegt ein 
großes Angebot an Möglichkeiten für Ausfl üge im Pferdesattel 
vor. Ist das Wetter nicht gewogen, können Sie auf Sporthallen, 
Sportzentren und Sportareale ausweichen, um dort zu bowlen, 
zu kegeln oder Squash zu spielen. 

Das Böhmische Paradies bietet auch geeignete Voraussetzun-
gen zum Angeln (z.B. Fischreviere der Iser, Cidlina, Oleška oder 
des Bažantník in Sedmihorky, Weiher in den Gemeinden Veselá, 
Lužany, Dřevěnice). 

 Aktive Erholung

Koupaliště Kníže, Jičín - Dlaskův statek

Suché skály
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RELAXACE 
V Českém ráji je kvalitní nabídka golfových hřišť 

(Mladá Boleslav, Semily, Srbsko, Košťálov) a tréninkových 
odpališť (Kosmonosy, Nepřívěc, Jičín). Golf si můžete 
vyzkoušet i na golfových simulátorech (např. Turnov) či 
v „malém“ na hřištích minigolfu (Sedmihorky). Nemusíte 
se vzdát ani tréninku tenisu. Lze si vybrat z řady spor-
tovních středisek, ve kterých si můžete zahrát i volejbal 
či beach volejbal. Připravena je také nabídka výletů 
v koňském sedle. Farmy a jízdárny nabízejí jezdecké kur-
zy s výcvikem, jízdy v kočáře taženém koňmi a pro pokroči-
lé jezdce vyjížďky do přírody (např. Čikvásky, Dvůr Borčice, 
Ptýrov, Hnanice, Pařezská Lhota).

K relaxaci si můžete vybrat zdravotní pobyt s aerobi-
kem a dalšími pohybovými aktivitami. Zhorší-li se počasí, 
můžete využít řady sportovních hal, center a areálů, zahra-
jete si bowling, kuželky, squash. Pak zajdete na ma-
sáž, do sauny, pivních lázní, vířivky a do solária. K dis-
pozici je řada sportovních a fi tness center. Český ráj nabízí 
vhodné podmínky také pro rybolov. 

ZIMNÍ SPORTY
V Českém ráji je i řada sjezdovek a běžeckých tra-

tí (např. Kozákov, Lomnice nad Popelkou, Turnov, Nová 
Paka), které nabízejí dobré podmínky především pro rekre-
ační a rodinné lyžování. Pro bruslení lze využít zimních 
stadionů v Nové Pace, Lomnici nad Popelkou, Mladé Bo-
leslavi a Jičíně.

TURYSTYKA PIESZA I ROWEROWA 
W Czeskim Raju znajduje się sieć oznakowanych szlaków dla 

turystyki rowerowej i dla pieszych należąca do najgęstszych 
w Republice Czeskiej. Synonimem turystyki pieszej jest Złota Ści-
eżka Czeskiego Raju wiodąca najciekawszymi miejscami regionu: 
z miejscowości Mladá Boleslav do miasta Mnichovo Hradiště, Hra-
diště przez Příhrazské skály, Kost, Trosky, Ziemię Hruboskalską, 
Malá Skála, Kozákov aż do Jičína. Główną trasą turystyki rowero-
wej jest Greenway Jizera, prowadząca od źródeł Izery w Górach 
Izerskich aż do jej zbiegu z Łabą (www.greenway-jizera.cz). 

AUTOBUSY TURYSTYCZNE 
Turyści rowerowi i piesi mogą korzystać w Czeskim Raju 

podczas sezonu turystycznego z letnich autobusów turystycz-
nych. Można w nich też przewozić rowery. 

KĄPIEL I SPORTY WODNE 
W Czeskim Raju jest wiele możliwości kąpieli w naturalnych 

kąpieliskach (np. stawy Jinolické rybníky, Drhlenský rybník, 
Bažantník, rzeka Izera), parkach wodnych, w basenach, w tym 
również w krytych. Wodniacy i niewodniacy mogą skorzystać 

ze spływu Izerą na kanadyjkach lub na tratwach, pod opieką 
miejscowych instruktorów, lub można tylko wypożyczyć łódkę 
w wypożyczalni. 

ATRAKCJE DLA ODWAŻNYCH 
Niecodzienne przeżycia na wodzie, w skałach lub w powietrzu 

zapewni Państwu mnóstwo agencji, które działają w Czeskim 
Raju. Odważni mogą np. spróbować wspinaczki, paraglidingu, 
lotu widokowego balonem na gorące powietrze, lub samolo-
tem. Warto też odwiedzić centrum linowe lub wspinaczkowe. 

RELAKSACJA 
W Czeskim Raju istnieje bogata oferta wysokiej jakości pól 

golfowych (Mladá Boleslav, Semily, Srbsko, Košťálov) i terenów 
treningowych (Kosmonosy, Mladějov, Jičín). Nie wolno też za-
pomnieć o możliwości gry w tenisa, siatkówkę lub siatkówkę 
plażową. Przygotowana jest również oferta wycieczek w siodle. 
Jeżeli zepsuje się pogoda, można się schować do hal sportowych, 
centrów i areałów, zagrać w bowling, kręgle, squash. Czeski Raj 
oferuje również dobre warunki do wędkowania (np. rewiry ry-
backie na Izerze, Cidlinie, Olešce, Bažantníku w Sedmihorkach, 
w stawach w miejscowościach Veselá, Lužany, Dřevěnice). 

 Aktywny relaks...

Hruboskalské skalní město

Golfové hřiště, Semily
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Koupaliště Hodkovice nad Mohelkou
463 42 Hodkovice nad Mohelkou, +420 485 237 077, 
jaroslav.bretsnajdr@taeu.com

Koupaliště Chuchelna
Chuchelna, 513 01 Semily, +420 603 279 529, 
koupaliste.chuchelna@seznam.cz,
www.koupalistechuchelna.wz.cz/index.html

Koupaliště Kacanovy
511 01 Kacanovy, +420 481 329 132, +420 728 995 433, 
atc.kacanovy@centrum.cz, www.atc-kacanovy.webpark.cz

Koupaliště Klášter Hradiště nad Jizerou
294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou, +420 326 771 159, 
+420 604 143 167, info@koupaliste-klaster.eu, 
www.koupaliste-klaster.eu

Koupaliště Kněžmost - sportovní areál
Sokolská ulice 219, 294 02 Kněžmost, +420 326 784 166, 
+420 723 954 869, jiri.lehecka@zsknezmost.cz, 
www.knezmost.cz/koupaliste

Koupaliště Kníže
Jarošov 257, 506 01 Jičín, +420 739 601 080, 
koupaliste@sport-jicin.cz, www.sport-jicin.cz

Koupaliště Kosmonosy
Pod koupalištěm, 293 06 Kosmonosy, +420 326 722 735, 
sekretarka@oukosmonosy.cz, www.kosmonosy.cz

Koupaliště Košťálov
512 02 Košťálov, +420 481 689 221, +420 605 784 802, 
kemp@kostalov.cz, www.kostalov.cz/koupaliste/

Koupaliště Lomnice nad Popelkou
512 51 Lomnice nad Popelkou, +420 775 552 213

Koupaliště Mladá Boleslav
Jičínská, 293 01 Mladá Boleslav, +420 326 322 866, 
+420 725 004 472, info@saramb.cz, www.saramb.cz

Koupaliště Nová Ves nad Popelkou
512 71 Nová Ves nad Popelkou, +420 481 675 173, 
nova.ves@c-mail.cz

Koupaliště Železný Brod
nábř. Obránců míru, 468 22 Železný Brod, +420 721 365 964, 
info@zelbrod.cz, www.zeleznybrod.cz

PŘEHLED VYBRANÝCH SLUŽEB 
A SPORTOVNÍCH AKTIVIT  

 LIST OF SELECTED SERVICES 
 AND SPORTS ACTIVITIES 

 ÜBERSICHT DER AUSGEWÄHLTEN DIENSTE 
 UND SPORTAKTIVITÄTEN 

 LISTA WYBRANYCH USŁUG I ATRAKCJE 
 SPORTOWYCH 

KRYTÉ BAZÉNY, AQUAPARKY 

 INDOOR POOLS, AQUAPARKS

 HALLENBÄDER UND AQUAPARKS 

 BASENY KRYTE, PARKI WODNE 

Aqua centrum Jičín
Revoluční 863, 506 01 Jičín, +420 493 531 860, 
posta@sport-jicin.cz, www.sport-jicin.cz

Bazén Hanka a Jirka
Veselá 190, 295 01 Mnichovo Hradiště, +420 326 772 512, 
+420 776 012 512, www.azyl-privat-bazen.cz

Plavecký bazén Mladá Boleslav
Palackého 223 / 8, 293 01 Mladá Boleslav, +420 326 321 059, 
info.bazen@saramb.cz, www.saramb.cz, 

Plavecký bazén Turnov
Jana Palacha 804, 511 01 Turnov, +420 481 322 240, 
bazen-turnov@seznam.cz, www.bazen-turnov.cz

VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ  

 OUTDOOR SWIMMING POOLS 

 FREIBÄDER 

 KĄPIELISKA POD GOŁYM NIEBEM 

Bazén - Sportovně-rekreační areál Ráj Srbsko
294 02 Kněžmost – Srbsko, +420 326 784 580, +420 602 744 009, 
relevant@relevant.cz, www.relevant.cz

Koupaliště Dolní Bousov
294 04 Dolní Bousov, +420 326 396 581, 
podatelna@dolni-bousov.cz

Koupaliště Dolní Bukovina
Dolní Bukovina 44, 295 01 Mnichovo Hradiště, 
+420 721 537 931, koupaliste.bukovina@centrum.cz, 
www.bukovinakoupaliste.estranky.cz

Koupaliště Frýdštejn
468 22 Frýdštejn, +420 483 393 222, +420 724 210 233

Paragliding na Kozákově

Koupaliště, Mladá Boleslav

Žlutá plovárna, Malá Skála
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Městské koupaliště Sobotka
507 43 Sobotka, +420 493 571 742, +420 603 478 660, 
koupalistekemp@seznam.cz, www.sobotka.cz

Volnočasový areál Bakov nad Jizerou
Bakov nad Jizerou, +420 326 781 500, info@bakovnj.cz, 
www.bakovnj.cz

LANOVÁ CENTRA, 
UMĚLÉ LEZECKÉ STĚNY  

 ROPE & ROCK CLIMBING CENTRES 

 KLETTERZENTREN, 
 KÜNSTLICHE KLETTERWÄNDE 

 CENTRA LINOWE, SZTUCZNE ŚCIANY 
 WSPINACZKOWE 

Cvičná stěna - Sportovní areál TJ Sokol Malá Skála
468 22 Malá Skála, +420 603 765 920, sport.areal.ms@seznam.cz, 
www.sokolmalaskala.cz

Horolezecká stěna, Lomnice nad Popelkou
Plukovníka Truhláře 352, 512 51 Lomnice nad Popelkou, 
www.holomnice.cz

Lanové centrum Žlutá Plovárna
468 22 Malá Skála, +420 485 100 500, +420 775 580 388, 
info@zlutaplovarna.cz, www.zlutaplovarna.cz

Lanový park - Outdoor School
Mašov 231, 511 01 Turnov, +420 603 929 968, 
info@outdoor-school.cz, www.outdoor-school.cz

Lezecká stěna - Sportovně-rekreační areál 
Ráj Srbsko
294 02 Kněžmost – Srbsko, +420 326 784 580, +420 602 744 009, 
relevant@relevant.cz, www.relevant.cz

Lezecké centrum Sobotka
Sobotka 408, 507 43 Sobotka, +420 774 332 534, 
info@horolezeckastenasobotka.cz,
www.horolezeckastenasobotka.cz

Sportovní hala TSC Turnov
Alešova 1865, 511 01 Turnov, +420 481 321 922, 
+420 725 483 009, tscturnov@email.cz, www.tscturnov.cz

Umělá horolezecká stěna Jičín
Poděbradova ul. 18, 506 01 Jičín, +420 724 803 185, www.lkp.cz

AGENTURY NABÍZEJÍCÍ 
OUTDOOROVÉ PROGRAMY, 
PŮJČOVNY 
SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ  

 AGENCIES OFFERING OUTDOOR PROGRAMS, 
 SPORTS EQUIPMENT RENTALS 

 AGENTUREN MIT OUTDOORANGEBOT, 
 SPORTAUSRÜSTUNGSVERLEIH 

 AGENCJE OFERUJĄCE PROGRAMY 
 OUTDOOROWE, WYPOŻYCZALNIE 
 SPRZĘTU SPORTOWEGO 

Agentura Aquasport
Odolenovice 93, 468 33 Jenišovice, +420 604 683 528, 
jan.miller@tiscali.cz, www.aquasport.wz.cz

Horolezecká škola Český ráj Mgr. Jiří Odnoha
Rybní Důl 754, 294 01 Bakov nad Jizerou, +420 606 345 435, 
odnoha@seznam.cz, www.hsceskyraj.cz

Horolezecký instruktor Václav Novotný - 
lezení po skalách v Českém ráji
Fügnerova 299, 506 01 Jičín, +420 605 950 615, 
info@climbing-paradise.cz, www.climbing-paradise.cz

Jízda na raftech na Jizeře - Malá Skála
Ohařice 54, 506 01Jičín, +420 493 571 935, +420 605 532 085, 
milan.masak@email.cz

Kostolník Jan
Malá Skála, 468 22 Malá Skála, +420 603 271 283, 
info@kostolnik.cz, www.pujcovnalodimalaskala.cz

Outdoor centrum Salewa
Benešov u Semil 197, 512 06 Benešov u Semil, +420 481 624 140, 
salewa@salewa.cz, www.salewa.cz

Outdoor Discovery
Ostrovského 36B, Praha 5, +420 604 269 973, mail@discovery.cz, 
www.outdoordiscovery.cz

Outdoor School
Mašov 231, 511 01 Turnov, +420 603 929 968, 
info@outdoor-school.cz, www.outdoor-school.cz

Paintball Club Troja
Kostelec 8, 506 01 Jičín, +420 605 265 101, info@paintball-jc.cz, 
www.paintball-jc.cz

Potápěčské centrum HastrmanSub
Mládežnická 1275, 293 01 Mladá Boleslav, +420 603 161 417, 
info@hastrman.cz, www.hastrman.cz

Potápěčské centrum Rumchalpa
Kumburský Újezd 88, 509 01 Nová Paka, +420 493 592 879, 
+420 724 045 750, rumchalpa@rumchalpa.cz, www.rumchalpa.cz

Potápění na potapěčské základně 
v zatopeném lomu v Jesenném
512 12 Jesenný, +420 602 180 020, z.miller@volny.cz, 
www.lomjesenny.cz

Půjčovna Lodě Koza
Malá Skála 509, 468 22 Malá Skála, +420 737 501 491, 
lodekoza@centrum.cz, www.lodekoza.cz

Půjčovna loděk a sportovního vybavení - 
Chatový tábor Jinonice
Chatový tábor Jinonice, 506 01 Jičín, +420 481 323 465, 
+420 774 876 630, jinol.kemp@seznam.cz, 
www.kempyjicinska.unas.cz

Půjčovna loděk Branžež
Nová Ves, 294 02 Branžež, +420 604 287 501, info@duocamp.cz, 
www.duocamp.cz

Půjčovna lodí Jizera - Farma Klokočí
Klokočí 73, 511 01 Klokočí, +420 604 529 087, lode@klokoci.cz, 
www.klokoci.cz

Sundisk, s. r. o. - Žlutá plovárna
468 22 Malá Skála, +420 485 100 500, +420 775 580 388, 
info@zlutaplovarna.cz, www.zlutaplovarna.cz, www.sundisk.cz

Lanové centrum, 
Malá Skála

Prachovské skály
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LETECKÉ SPORTY  

 AVIATION SPORTS 

 FLUGSPORTE 

 SPORTY LOTNICZE 

Balónové létání - BAART, s.r.o.
+ 420 733 124 367, info@baart.cz, www.vyletbalonem.cz

Letiště Hodkovice nad Mohelkou - 
Aeroklub Boskovice
P.O. Box 10, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, +420 604 257 553, 
info@hodkovice.info, www.hodkovice.info

Letiště Hoškovice u Mnichova Hradiště
Letiště Hoškovice, 295 01 Mnichovo Hradiště, +420 326 773 208, 
+420 603 197 304, info@airbohemia.cz, www.airbohemia.cz

Letiště Lomnice nad Popelkou
Poděbradova 1303, 512 51 Lomnice nad Popelkou, 
+420 724 562 872

Letiště Mladá Boleslav
Regnerova ul. 1306, 293 01 Mladá Boleslav, +420 326 734 015, 
akmb@akmb.cz, www.akmb.cz

Outdoor programy - Miroslav Stěhula
Požárnická 505, 513 01 Semily, +420 608 439 265, 
radar.st@post.cz, www.sms-semily.cz

TEC - AIR Jičín - Letiště Vokšice
Tylova 231, 506 01 Jičín, +420 493 522 680, +420 602 464 970, 
tec-air@tec-air.cz, www.tec-air.cz

GOLF, MINIGOLF  

 GOLF, MINI-GOLF 

 GOLF, MINIGOLF 

 GOLF, MINIGOLF 

Driving range u hotelu Ort
506 01 Libošovice – Nepřívěc, +420 493 571 137, 
hotelort@seznam.cz, www.ceskyraj.cz/hotelort

Golf Club Jičín
Hradecká, 506 01 Jičín, +420 606 713 513, info@gcjc.cz, 
www.gcjc.cz

Golf Club Semily
513 01 Semily, +420 481 622 443, +420 775 852 702, 
info@golf-semily.cz, www.golf-semily.cz

Golf indoor
Žižkovo náměstí 3, 506 01 Jičín, +420 493 532 750, 
info@hotel-pariz-jicin.cz, www.hotel-pariz-jicin.cz

Golf Mladá Boleslav
Michalovice 72, 293 01 Mladá Boleslav, +420 326 327 272, 
golf@golfmladaboleslav.cz, www.golfmladaboleslav.cz

Golf Oleška Košťálov
Košťálov, 512 02 Semily, +420 604 249 238, erbani@seznam.cz, 
www.golf.erbani.cz

Golfové odpaliště - Hotel Galatea****
Pod Koupalištěm 881, 293 06 Kosmonosy, +420 326 721 920, 
hotel@galatea.cz, www.galatea.cz

Golfové odpaliště a 9 jamkové golfové hřiště, 
Minigolf - Sportovně-rekreační areál Ráj Srbsko
294 02 Kněžmost – Srbsko, +420 326 784 580, +420 602 744 009, 
relevant@relevant.cz, www.relevant.cz

Minigolf - Autocamp Sedmihorky
Karlovice - Sedmihorky 72, 511 01 Turnov, +420 481 389 162, 
camp@campsedmihorky.cz, www.campsedmihorky.cz

Tenisová hala Turnov
Na Stebni 374, 511 01 Turnov, +420 481 322 933, 
+420 775 929 900, t.h.t.@seznam.cz, www.thturnov.cz

PŮJČOVNY KOL  

 BIKE RENTALS 

 FAHRRADVERLEIH 

 WYPOŻYCZALNIE ROWERÓW 

BC Sport Semily
Nádražní 351, 513 01 Semily, +420 481 625 228, info@bcsport.cz, 
www.bcsport.cz

Bike servis Drop
Osek 10, 50743 Sobotka, +420 773 041 221

Cyklo Šonský Josef
Náměstí 101, 512 63 Rovensko pod Troskami, +420 481 382 417, 
+420 605 476 937, cyklo.sonsky@tiscali.cz, www.cyklo-sonsky.ic.cz

Cyklopůjčovna - kemp Sedmihorky
Sedmihorky 72, 511 01 Turnov, +420 481 389 162, 
camp@campsedmihorky.cz, www.campsedmihorky.cz

Půjčovna elektrokol
3. května 327, 513 01 Semily, +420 481 622 996, +420 736 752 563, 
recepce@sportovní-centrum.cz, www.sportovni-centrum.cz

Půjčovna kol - Sportovně-rekreační areál Ráj Srbsko
294 02 Kněžmost – Srbsko, +420 326 784 580, +420 602 177 937, 
relevant@relevant.cz, www.relevant.cz

Půjčovna kol a sportovních potřeb - Žlutá plovárna
468 22 Malá Skála, +420 485 100 500, +420 775 580 388, 
info@zlutaplovarna.cz, www.zlutaplovarna.cz
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Půjčovna kol Roubenka Český ráj
512 64 Vyskeř, +420 602 104 700, laska.ludek@seznam.cz, 
www.roubenka-ceskyraj.cz

Půjčovna koloběžek, Malá Skála
Vranové 1. díl 12, 468 22 Malá Skála, +420 773 877 550, 
koloběžky-ceskyraj@email.cz, www.kolobezky-ceskyraj.cz

VELOMAT - půjčovna kol
Husova 556, 506 01 Jičín, +420 493 534 939, velomat@velomat.cz, 
www.velomat.cz

JÍZDÁRNY  

 HORSEBACK RIDING 

 REITSCHULEN 

 UJEŻDŻALNIE 

Fjordský hřebčín Stará Paka
U Splavu, 507 91 Stará Paka, +420 493 798 599, 
+420 731 225 203, fjordklub@email.cz, www.fjordklub.cz

Jezdecká stáj Vitanovice
Vitanovice 4, 463 45, +420 777 566 218, m.cervinkova@seznam.cz, 
http://stajvitanovice.unas.cz/

Jezdecká stanice Čikvásky
Čikvásky 41, 512 02 Košťálov, +420 737 246 450, 
cikvasky@seznam.cz, www.cikvasky.wbs.cz

Jezdecká škola Valdštejnská obora
Sedličky 3, 506 01 Jičín, +420 736 608 970, 
pavla.zaveska@seznam.cz, www.js- valdstejnskaobora.wz.cz

Jezdecký areál Farma PCT Ptýrov
295 01 Ptýrov, +420 722 260 260, info@farmaptyrov.cz, 
www.farmaptyrov.cz

Jezdecký klub Robousy
Robousy 1, 506 01 Jičín, +420 604 869 490, 
jiraskovakristyna@centrum.cz

Jízdárna Dvůr Borčice
511 01 Všeň, +420 326 789 041, +420 603 838 615, 
kone.borcice@telecom.cz, www.borcice.cz

Jízdárna Erbanovi
Pařezská Lhota, 506 01 Jičín, +420 776 636 740, 
zlaticko.parez@seznam.cz, http://www.kone-ceskyraj.estranky.cz/

Jízdárna Kostelec
Kostelec 8, 506 01 Kostelec, +420 737 160 075, 
kone@kostelec-jc.cz, www.kostelec-jc.cz/kone

Jízdárna Ranč Srbsko
294 02 Srbsko, +420 775 576 041, info@ranchsrbsko.cz, 
www.ranchsrbsko.cz

Jízdárna Žák
295 01 Horní Bukovina, +420 326 786 002, +420 775 695 599, 
info@jizdarnazak.com, www.jizdarnazak.com

Piano Ranch
Čejetičky 16, 293 01 Mladá Boleslav, +420 602 436 374, 
piano.ranch@seznam.cz, www.pianoranch.cz

Stáj Bradlec
Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, +420 776 073 683, zolter@seznam.cz

Stáj Hnanice
Hnanice 24, 512 63 Rovensko pod Troskami, +420 604 275 555, 
pension.mira@atlas.cz, www.jk-hnanice.cz

Statek Na Tvrzi
Horní Bousov 9, 294 04, +420 603 886 717, www.natvrzi.cz

Statek u Škodů
Hrachovice 22, 511 01 Turnov, +420 774 890 970, 
uskodu1@seznam.cz, statekuskodu9.webnode.cz

ZIMNÍ SPORTY 
(lyžařské vleky, zimní stadiony)

 WINTER SPORTS
 (ski lifts, skating rinks) 

 WINTERSPORTE
 (Skilifte, Eisstadien) 

 SPORTY ZIMOWE 
 (wyciągi narciarskie, stadiony zimowe) 

Lyžařský areál Kozákov
TJ Sokol Chuchelna, Chuchelna 243, 513 01 Semily, 
+420 481 621 574, +420 777 555 904, www.ski.kozakov.cz

Lyžařský areál Struhy
P. O. Box 36, 511 01 Turnov, +420 720 499 988, www.klturnov.cz

Lyžařský areál v Popelkách
V Popelkách 1247, 512 51 Lomnice nad Popelkou, 
+420 481 671 250, klub@lsklomnice.cz, www.lsklomnice.cz

Lyžařský vlek Koberovy - Hamštejn
Koberovy - Hamštejn, 468 22 Železný Brod, +420 483 389 346

Lyžařský vlek Líšný
Líšný, 468 22 Železný Brod, +420 483 392 072, +420 605 738 085, 
tj.sokol@lisny.cz, www.lisny.cz/vlek

Lyžařský vlek na hoře Tábor
Chlum, 512 51 Lomnice nad Popelkou, +420 481 671 250, 
klub@lsklomnice.cz, www.lsklomnice.cz

Lyžařský vlek Semily
Požárnická 505, 513 01 Semily, +420 608 439 265, radar.st@post.cz, 
www.nag.cz/vls_semily, www.sms-semily.cz

Mobilní kluziště u haly TSC Turnov
Alešova 1865, 511 01 Turnov, +420 481 312 413, 
jindrich.korinek@email.cz, www.tscturnov.estranky.cz

Ski areál Máchovka
Havlova 1795, 509 01 Nová Paka, +420 493 721 973, 
smikab@post.cz, www.hokejnp.cz

Zimní stadion Jičín
Kollárova 356, 506 01 Jičín, +420 739 601 080, 
posta@sport-jicin.cz, www.sport-jicin.cz

Zimní stadion Lomnice nad Popelkou
Josefa Jana Fučíka 982, 512 51 Lomnice nad Popelkou, 
+420 481 671 973, info@hclomnice.cz, www.hclomnice.cz

Zimní stadion Mladá Boleslav
Viničná 31, 293 01 Mladá Boleslav, +420 326 748 151, 
+420 725 886 900, info@saramb.cz, www.saramb.cz

Věžický rybník

Lyžařský areál Kozákov
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Naší hlavní relaxační procedurou jsou pivní lázně. Tato lázeňská procedura je vý-
borná antistresová terapie vhodná pro duševní odpočinek a relaxaci. Příjemná pivní 

lázeň je připravena ve vaně s teplotou v rozmezích od 37-39°C. Nejdůležitější přísadu koupele 
tvoří pivní kvasnice, koupel je tak kvalitnější než v nefi ltrovaném kvasnicovém pivu. Pivní 
lázeň prokazatelně zlepšuje imunitní systém organismu.

Our main relaxing procedure is the beer spa. This spa procedure is excellent for 
stress prevention therapy and also provides mental rest and relaxation. A pleasant 

beer bath is prepared in the tub with the temperature ranging from 37°C to 39°C. The most 
important component is the beer yeast. Beer baths improve your immune system.

Unsere Spezialisierung besteht in der Entspannungsprozedur von Bierbädern. Diese 
Bäderprozedur ist eine hervorragende Antistresstherapie, die der geistigen Erho-

lung und Entspannung behilfl ich ist. Die angenehmen Bierbäder werden in einer im Tempera-
turbereich von 37 - 39°C erwärmter Wanne vorbereitet. Das grundlegende Prinzip des Bades 
besteht in der der Bierhefe, das Bad wird dadurch qualitativ hochwertiger als in ungefi ltertem 
Weizenbier. Bierbäder verbessern das Immunsystem des Organismus nachweislich.

Naszym główny zabiegiem relaksacyjnym są kąpiele piwne. Ten zabieg sanatoryjny jest 
wyborną antystresową terapią wskazaną dla psychicznego odpoczynku i rozluźnienia. 

Przyjemna piwna kąpiel jest przygotowana w wannie o temperaturze w zakresie 37 - 39°C. 
Najważniejszym dodatkiem do kąpieli są drożdże piwne kąpiel jest lepsza, niż w niefi ltrowanym 
piwie drożdżowym. Jest udowodnione, że kąpiel piwna wzmacnia odporność organizmu.

PIVNÍ LÁZNĚ 
Relax studio
Dlouhá 87, 294 04 Dolní Bousov
tel.: +420 602 169 483
relax.studio@email.cz
www.relaxbousov.cz

www.relaxbousov.cz
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HOROLEZECKÁ ŠKOLA ČESKÝ RÁJ

Rybní důl 754
294 01 Bakov nad Jizerou
tel.: +420 606 345 435
odnoha@seznam.cz

CLIMBING SCHOOL 
BOHEMIAN PARADISE

KLETTERSCHULE 
BÖHMISCHES PARADIES

SZKOŁA WSPINACZKI 
CZESKI RAJ

www.hsceskyraj.cz

PŮJČOVNA ELEKTROKOL 
V SEMILECH

3. května 327, Semily 513 01
tel.: +420 481 622 996
 +420 736 752 563
info@sportovni-centrum.cz
www.sportovni-centrum.cz

Cestujte pohodlně 
Českým rájem!

Unique travelling 
in Bohemian Paradise!

Reisen Sie bequem durch 
das Böhmische Paradies!

Podróżuj wygodnie 
Czeskim Rajem! www.greenway-jizera.cz

Most mezi regiony 

a zeměmi





Jaká místa jsou vhodná pro dovolenou s dětmi? Jistě taková, která nabízejí co nejvíce možností relaxace, zábavy, 
ale i poučení pro vás, a zejména pro vaše děti. Pokud jste s dětmi byli vloni u moře, mohli jste zjistit, že ani nej-

krásnější moře dětem na celou společnou dovolenou nestačí. Uspokojí je – a proto i Vás – co nejpestřejší nabídka 
aktivit pohybových, poznávacích i relaxačních. I k odpočinku, v jeho pravém slova smyslu, je dobré mít poutavé 
prostředí, umožňující členům rodiny „být v pohodě“. Právě turistický region Český ráj nabízí návštěvníkům značné 
soustředění nejrůznějších atraktivit. Je ideální oblastí pro rodinnou dovolenou i pro svou mimořádnou klimatickou 
přívětivost a bezpečnost.

Pohádková dovolená.. .

Šťastná země, Radvánovice
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PESTRÝ VÝBĚR TRAS PRO PĚŠÍ 
I CYKLISTICKÉ TÚRY

V Českém ráji není nikam daleko – Vaše výlety mohou 
být tak krátké či dlouhé, jak se vám bude hodit. Z těch 
krátkých jmenujme např. okruh skalním bludištěm 
na Kalichu, Rumcajsovou stezku nebo lesní naučnou 
stezku v Sedmihorkách. K těm delším může patřit např. 
některý z úseků Zlaté stezky Českého ráje. Pro cykloturis-
tiku se v Českém ráji dá najít spousta tras, kde se s auty 
setkáte zcela výjimečně.

ZA POVĚSTMI 
ČESKÉHO RÁJE 

Pro putování s dětmi můžete vyu-
žít i úspěšný a vyhledávaný program 
„Za pověstmi Českého ráje“. Stačí 
si v libovolném infocentru zakoupit 
Cestoknížku, k níž dostanete zdarma 
originální mapu a spolu se svými dět-
mi můžete cestovat od hradu ke hra-
du, od jednoho zajímavého místa 
k druhému, budete plnit úkoly, něco 
se dozvíte a ještě  vyhrajete některou ze zajímavých cen. 
Putování „Za pověstmi Českého ráje“ splňuje dnešní poža-
davky na aktivně trávený čas s dětmi, kdy se do společné 
hry zapojí celá rodina (www.ceskyrajdetem.cz).

ZÁBAVNÍ PARK PRO DĚTI
A jsou tu další možnosti, jak mohou děti s rodiči aktivně 

prožít celý den. Navštivte areál Šťastná země v Radvá-
novicích u Turnova, kde je největší dětský přírodní zábav-

AND MUCH MORE 
TO OFFER 

Bohemian Paradise is the ideal place for a family holiday. Stop 
at Šťastná země (Happy Land) in Radvánovice near Turnov, the 
largest outdoor entertainment park for children in the Czech 
Republic. The Pěnčín Recreation Centre near Železný Brod and 
the Museum of Dolls & Teddy Bears in Troskovice are defi ni-
tely worth visiting. Your children can design and create their 
own hand-made original jewellery in one of the glass-making 
workshops of Železný Brod. A fairy-tale castle vault and attic 
are ready to welcome children in Staré Hrady Castle and Cha-
teau. Many castles have many surprises ready for children 
during summer holidays: fairy-tale guided tours in Mnichovo 
Hradiště Chateau and Museum; Valdštejn Castle; and Sychrov 
Chateau; or you take haunted tours at Dětenice Chateau on Sa-
turdays. Children are also welcome in museums. The museums 

in Železný Brod, Mladá Boleslav and Semily offer play areas for 
children in summer. 

JIČÍN – TOWN OF FAIRY TALES 
Have you ever visited the Rumcajs’ shoe-making workshop or 

the Museum of Plays? Have you caught a glimpse of a fairy-tale 
dragon in town or another fairy-tale character alongside Kníže 
pond? If you have not, come to Jičín. 

A GREAT SELECTION OF BOTH 
HIKING AND CYCLING TRAILS 

Bohemian Paradise is also the ideal destination for family 
trips. Everything is close and there are marked trails specially 
designed for children. Among the short ones are a round trip 
through a rock maze at Kalich, the Rumcajs trail and the nature 
trail in Sedmihorky. 

 A Fairy-tale Holiday...

Jičín – město pohádky

Rumcajsova ševcovna, Jičín
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ní park pod širým nebem v České republice. Na příchozí tu 
čeká přes sto různých atrakcí, kolotoče, prolézačky, lanová 
dráha, nafukovací trampolíny velké jako polovina fotba-
lového hřiště, dřevěný hrad i malá ZOO či naučná stezka 
Prožitkový Geopark.

JIČÍN – MĚSTO POHÁDKY
Byli jste někdy v Rumcajsově ševcovně v Jičíně? Vi-

děli jste ve městě pohádkového draka, nebo pohádkové 
postavičky podél stezky u rybníka Kníže? Navštívili jste 
zdejší Regionální muzeum hry, kde je možné interaktiv-
ně se zapojit a vytvořit si pomůcky k zábavnému a zároveň 
poučnému poznávání historie města a jeho okolí? Čeká 
na Vás i nově otevřená animovaná expozice pohádkových 
ilustrací „Rumcajsův svět očima Radka Pilaře“. Hlavní 
sezóna je každoročně symbolicky ukončena zářijovým fes-
tivalem „Jičín-město pohádky“ – největší přehlídkou 
pohádek a dětské fantazie ve střední Evropě.

DALŠÍ NABÍDKY
Také další místa jsou jako stvořená pro návštěvu celých 

rodin, např.: Výletní areál Pěnčín u Železného Brodu, 
Muzeum panenek a medvídků v Troskovicích a Ro-
vensku pod Troskami. Na dětské návštěvníky je tradičně 
zaměřeno i otevírání sezóny – Český ráj dětem. Vaše děti 
si mohou navrhnout i vyrobit vlastníma rukama originální 
šperk v železnobrodské fi rmě. Na Kozákově se každoročně 
koná Festival her pro děti, na podzim tradičně i Drakiá-
da. Na Hradě a zámku Staré Hrady na děti čeká Zámec-
ké pohádkové sklepení a Hradní pohádková půda. Pohád-
kovým světem Vás zde provedou živé pohádkové bytosti. 
Během prázdnin jsou i na dalších zámcích nachystána pro 
dětské návštěvníky různá překvapení. Např. na zámku 
a v muzeu Mnichovo Hradiště, na hradě Valdštejn 
a na zámku Sychrov pohádkové prohlídky, na zámku 
Hrubý Rohozec pohádková představení v rámci akce 
Loutkáři dětem a na zámku v Dětenicích se každou so-
botu konají strašidelné prohlídky s čarodějnicemi, upíry 
a čerty. Na děti nezapomínají ani v muzeích, např. v muzeu 
v Železném Brodě, v Mladé Boleslavi a v létě i v Semilech 
jsou připraveny herní koutky. I ve volné přírodě najdete 
akce pro děti – převážně pod názvem „Pohádkový les“.

Pro Vaši rodinnou dovolenou můžete využít i nabídek, 
uvedených v jiných částech tohoto katalogu, např. Kultura 
a zábava, Aktivní dovolená či Tradice a venkov.

ZA FILMEM A POHÁDKOU 
DO ČESKÉHO RÁJE

Český ráj je také rájem fi lmařů. Snad každý si vzpomene 
přinejmenším na jednu pohádku či fi lm, jejichž děj se ales-
poň částečně odehrává v této úchvatné krajině. Pro ty, kdo 

chtějí navštívit místa, která si fi lmaři vybrali pro svá na-
táčení, je připravena nová turistická nabídka „Za fi lmem 
a pohádkou do Českého ráje“, která představuje snad 
všechna známá a klíčová fi lmová místa, včetně fotografi í 
a popisů. Zavede vás na místa, kde učil o českých veliká-
nech legendární Jára Cimrman, kde odpočíval princ Bajaja 
či kde je onen pověstný vstup do pekla z oblíbené pohádky 
S čerty nejsou žerty... Kompletní informace jsou k dispozici 
na www.ceskyrajdetem.cz.

WEITERES ANGEBOT 
Das Böhmische Paradies ist ein idealer Ort für Ihren Famili-

en-urlaub. Besuchen Sie das Freizeitreal „Glückliches Land“ 
in Radvánovice bei Turnov, auf dem sich der größte natürliche 
Vergnügungspark der Tschechischen Republik unter freiem 
Himmel befi ndet. Sicherlich einen Besuch wert sind auch das 
Ausfl ugsareal Pěnčín bei Železný Brod sowie das Puppen- und 
Teddybärenmuseum in Troskovice. Ihre Kinder können in eini-
gen Glaswerkstätten in Železný Brod eigenhändig originellen 
Schmuck entwerfen und herstellen. Auf dem Burgschloss Staré 
Hrady erwarten ein Märchenkellergewölbe und ein „märchen-
hafter“ Burgdachboden die Kinder. Während der Ferien halten 
auch andere Schlösser Überraschungen für den Kinderbesuch 
bereit. Schloss und Museum Mnichovo Hradiště, Burg Vald-
štejn und Schloss Sychrov bieten Märchenbesichtigungen an, 
im Schloss Dětenice fi nden jeden Samstag „gespenstische“ 
Besichtigungen statt. An die Kinder wird auch im Museum Že-

lezný Brod, in Mladá Boleslav, den Sommer über auch in Semily 
gedacht. Hier stehen für sie Spielecken zur Verfügung. 

JIČÍN - STADT DES MÄRCHENS 
Waren Sie schon einmal in Rumcajs´ Schusterwerkstatt oder im 

Spielemuseum? Haben Sie bereits den Märchendrachen der Stadt 
oder die Märchenfi guren entlang des Pfades unweit des Weihers 
Kníže gesehen? Wenn nicht, dann kommen Sie nach Jičín. 

ABWECHSLUNGSREICHES ANGEBOT 
AN WANDER- UND RADWANDERWEGEN 

Das Böhmische Paradies ist ein idealer Aufenthaltsort für Fa-
milien mit Kindern. Keine weiten Entfernungen, markierte Wan-
derwege, die auch für Kinder geeignet sind. Einige der kürzeren 
Wege sind z. B. der Rundweg durch das Felsenlabyrinth auf dem 
Kalich, der Rumcajspfad, oder der Lehrpfad in Sedmihorky. 

 Märchenhafter Urlaub...
Mladá Boleslav

„Putování na Valdštejn“

Zámek Sychrov
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INNE OFERTY 
Czeski Raj jest idealnym miejscem do spędzenia urlopu 

rodzinnego. Odwiedźcie Areał Szczęśliwa Ziemia w miejs-
cowości Radvánovice niedaleko Turnova, gdzie znajduje się 
największy w Republice Czeskiej dziecięcy przyrodniczy park 
zabawy pod gołym niebem. Na pewno warto odwiedzić też 
Areał Wycieczkowy Pěnčín niedaleko miejscowości Želez-
ný Brod, Muzeum Lalek i Niedźwiadków w Troskovicach. 
Wasze dzieci mogą zaprojektować i własnoręcznie wyko-
nać oryginalny klejnot w jednym z warsztatów szklarskich 
w miejscowości Železný Brod. Na Zamku i w Pałacu Staré 
Hrady czeka na dzieci Zamkowe Sklepienie Bajkowe i Zam-
kowa Piwnica Bajkowa. W wakacje są przygotowane dla 
dzieci również na innych zamkach różne niespodzianki. Np. 
na zamku i w muzeum w miejscowości Mnichovo Hradiště, 
na zamku Valdštejn i na zamku Sychrov zwiedzanie bajkowe, 
na zamku w miejscowości Dětenice odbywa się w każdą so-
botę „niesamowite zwiedzanie“. O dzieciach pamiętają też 

w muzeach. np. w muzeum w miejscowościach Železný Brod, 
Mladá Boleslav, a w lecie również w miejscowości Semily są 
przygotowane kąciki zabawy. 

JIČÍN – MIASTO BAJKI 
Czy byli Państwo kiedyś w Warsztacie Szewskim Rumcajsa 

lub w Muzeum Zabawy? Czy widzieliście w mieście smoka 
bajkowego, lub bajkowe postacie wzdłuż ścieżki obok stawu 
Kníže? Jeżeli nie, to przyjedźcie do Jičína. 

BOGATY WYBÓR TRAS WYCIECZEK 
PIESZYCH I ROWEROWYCH 

Czeski Raj jest też idealnym miejscem wycieczek rod-
zinnych. Stąd nie jest nigdzie daleko i są tu oznakowane ścież-
ki przeznaczone również dla dzieci. Z tych krótkich wymieni-
my np. trasę okrężną Labiryntem Skalnym na Kalichu, Ścieżkę 
Rumcajsa lub Ścieżkę Poznawczą w Sedmihorkach. 

 Bajkowy urlop…

VOLNOČASOVÉ AREÁLY 
A DALŠÍ ATRAKTIVITY  

 LEISURE CENTRES 
 AND OTHER ATTRACTIONS 

 FREIZEITAREALE 
 UND WEITERE ATTRAKTIONEN 

 AREAŁY WOLNOCZASOWE 
 I INNE ATRAKCJE 

Hrad a zámek Staré Hrady u Jičína
Staré Hrady 1, 507 23 Staré Hrady, +420 602 302 265, 
info@starehrady.cz, www.starehrady.cz

Městský palác Templ
Krajířova 102, 293 01 Mladá Boleslav, +420 326 725 381, 
templ@kulturamb.eu, www.kulturamb.eu/templ

Minizoo a zahrada DDM Mladá Boleslav
Jaselská 1119, 293 01 Mladá Boleslav, +420 326 329 113, 
zahrada@ddm-mb.cz, www.ddm-mb.cz

Muzeum panenek a medvídků pod Troskami
Troskovice 40, 512 63 Rovensko pod Troskami, +420 483 313 638, 
+420 724 577 389, muzeum.panenek@seznam.cz, 
www.muzeumpanenek.cz

Přírodní areál Šťastná země
Karlovice - Radvánovice 11, 511 01 Turnov, +420 731 382 921, 
info@stastnazeme.cz, www.stastnazeme.cz

Regionální muzeum a galerie Jičín - Muzeum hry
Valdštejnovo nám. 1, 506 11 Jičín, +420 493 532 204, 
muzeumhry@muzeumhry.cz, www.muzeumhry.cz

Rumcajsova ševcovna
Pod Koštofránkem, 506 01 Jičín, +420 737 345 225, 
jiriwilda@seznam.cz, www.rumcajsovasevcovna.cz

Rumcajsův svět Radka Pilaře
Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín, +420 493 534 390, 
mic@jicin.org, www.kzmj.cz

Výletní areál Pěnčín
Pěnčín 60, 468 21 Bratříkov u Jablonce nad Nisou, 
+420 483 368 468, +420 602 138 677, exkurze@fi pobex.cz, 
www.vapen.cz

Výstava panenek v Rovensku pod Troskami
Komenského 166, 512 63 Rovensko pod Troskami, 
+420 739 553 719

Zámek Sychrov
Státní zámek Sychrov 1, 463 44 Sychrov, +420 482 416 011, 
sychrov@liberec.npu.cz, www.zamek-sychrov.cz

Zámek Staré Hrady

„Český ráj dětem“

Muzeum hry, Jičín

Zbrojnoši ve Šťastné zemi



www.stastnazeme.cz
otevřeno květen – září

denně 9.00–19.00, o prázdninách do 20.00

SLAVNOSTI SLÁMY





Návštěvníci při pobytu v Českém ráji nejsou odkázáni jen na přírodu a historické památky. Lze tu najít celou 
řadu příležitostí k zábavě a ke kulturnímu vyžití. Kromě návštěvy muzeí a galerií, o kterých jsme se zmiňovali 

v předchozích částech této brožury, lze při pobytu v Českém ráji navštívit i celou řadu kulturních a zábavních akcí, 
od lokálních přes regionální až po akce nadregionálního významu. Úplný výběr, včetně lokálních akcí, najdete 
na adrese www.cesky-raj.info, na dalších stranách je jen stručný výběr pravidelných akcí v turistické sezóně.

Kultura  a  zábava

Zámek Mnichovo Hradiště
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ÚNOR
FEBRUARY * FEBRUAR * LUTY
Masopust na Dlaskově statku
Shrove at Dlaskov Farm * Fastnacht auf dem Gutshof Dlaskov 
Karnawał w gospodarstwie Dlaskův statek
Dolánky u Turnova * Masopustní veselice s vystoupením folklorních 
a loutkářských souborů.

BŘEZEN
MARCH * MÄRZ * MARZEC
Velikonoční jarmark na Bělišti
Easter Fair at Běliště * Osterjahrmarkt in Běliště
Jarmark wielkanocny na Bělišti
Železný Brod * Tradiční velikonoční trhy v prostorách největšího 
roubeného stavení v Železném Brodě.

Velikonoční trhy na Sychrově
Easter Markets at Sychrov * Ostermarkt in Sychrov
Targi wielkanocne na Sychrově
Státní zámek Sychrov * Trhy s bohatým doprovodným programem 
se konají na čestném dvoře zámku Sychrov.

DUBEN
APRIL * APRIL * KWIECIEŃ
Český ráj dětem – zahájení turistické sezony
Bohemian Paradise for Children – Tourist Season Opening 
Böhmisches Paradies den Kindern – 
Eröffnung der Touristensaison Czeski
Raj Dzieciom – rozpoczęcie sezonu turystycznego, 
Czeski Raj
Putování pro děti i dospělé spojené s plněním různých úkolů, 
pohádková trasa s postavičkami z pověstí a divadelními 
představeními žáků turnovských škol.

KVĚTEN
MAY * MAI * MAJ
Valečovské kulturní léto
Valečov’s Cultural Summer * Kultursommer Valečov
Valečovskie lato kulturalne
Boseň * Koncerty a akce pro děti od května do září v přirodním 
amfi teátru v předhradí hradu Valečov.

Sedmihorské léto
Sedmihorsky’s Summer * Sommer in Sedmihorky
Sedmihorskie lato
Sedmihorky u Turnova * Každoročně v průběhu května až září se 
v zastřešeném areálu představí ty nejlepší divadelní a hudební 
soubory a umělci současnosti.

Valdštejnské slavnosti
Wallenstein Festival * Waldsteins Feste 
Uroczystości Wallendstejna
Jičín * Každý sudý rok přijíždí vévoda do svého rezidenčního 
města a kontroluje fungováni svých úřadů. V bohatém kulturním 
programu se střídají dobová vystoupení všelikých kumštýřů, 
muzikantů, tanečníků, kejklířů a potulných herců.

Staročeské řemeslnické trhy 
Traditional Czech Handicraft
Market Altböhmische Handwerksmärkte 
Staroczeskie Targi Rzemieślnicze
Turnov * Od počátku novodobé tradice těchto trhů dbají 
pořadatelé na stylovou čistotu trhů jak u řemesel, tak i u bohatého 
doprovodného programu.

When staying in the Bohemian Paradise, visitors can also choose from frequent cul-
tural and entertainment events. Besides museums and galleries, there is a wide variety of 
local, regional and even nationwide festivals. For the complete list of events, including 
local ones, please go to www.bohemian-paradise.info. 

 Culture & Entertainment 

Podczas pobytu w Czeskim Raju goście mają cały szereg okazji do zabawy i kultury. 
Oprócz zwiedzania muzeów i galerii mogą odwiedzić też różne imprezy kulturalne i za-
bawy, począwszy od lokalnych, poprzez regionalne i kończąc imprezami o znaczeniu 
ponadregionalnym. Kompletną listę, włącznie z lokalnymi imprezami, znajdziecie 
na www.bohemian-paradise.info.

 Kultura i zabawa 

Besucher stehen während ihres Aufenthalts im Böhmischen Paradies eine ganze Rei-
he an Unterhaltungsmöglichkeiten und Kulturprogrammen zur Verfügung. Neben Be-
suchen von Museen und Galerien können sie ganze Palette an Kultur- und Unterhal-
tungsveranstaltungen besuchen. Von lokalen bis zu Veranstaltungen überregionaler 
Bedeutung. Eine vollständige Übersicht fi nden Sie auf der Homepage unter folgender 
Adresse: www.bohemian-paradise.info. 

 Kultur und Unterhaltung
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ČERVEN
JUNE * JUNI * CZERWIEC
Dvořákův festival 
Dvořák Festival * Dvoraks Festival * Festiwal Dvořáka
Mezinárodni hudební festival, který se koná v Turnově, Jičíně, 
na zámku Sychrov, v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Nové Pace, 
Lomnici nad Popelkou, Železném Brodě, Kosmonosích, Liberci atd.

Veteránem Českým rájem 
Oldtimers Drive through the Bohemian Paradise 
Mit Oldtimer durch Böhmisches Paradies
Weteranem po Czeskim Raju
Jičín, Česky ráj * Orientační soutěže historických vozidel do roku 
výroby 1945.

Železnobrodský jarmark 
Železný Brod Fair * Jahrmarkt in Železný Brod 
Jarmark Železnobrodski
Železný Brod * Tradični jarmark – pouťové adrenalinové atrakce, 
stánkový prodej a občerstvení po celém městě, pestrý hudební 
program na Malém náměstí a pohádky pro děti.

Festival her na Kozákově 
Kozákov Game Festival * Festival der Spiele auf Kozákov 
Festiwal zabaw na Kozákovie
Kozákov, Riegrova chata * Soutěže a hry pro děti s doprovodným 
kulturním programem.

Středověký jarmark
Medieval Fair * Mittelalterlicher Markt 
Jarmark Średniowiecny
Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí * Jarmark s tradičními 
řemeslnými výrobky a bohatým kulturním
programem.

Slavnosti piva Skalák 
Skalák Beerfest * Skalák Bierfeste * Święto Piwa Skalák
Malý Rohozec, areál Pivovaru Rohozec, a.s. * Tradiční akce spojená 
s vítáním léta.

Letecký den 
Aviation Day * Flugtag * Dzień Lotniczy
Letiště Mlada Boleslav * Přehlídka replik nejkrásnějších letadel, 
která kdy létala na nebi, bohatý doprovodný program. Akce se 
koná každý sudý rok.

Šrámkova Sobotka 
Šrámek’s Sobotka * Šrámeks Sobotka * Sobotka Šrámka
Sobotka * Festival českého jazyka a literatury.

Slavnosti slunovratu
The Solstice Festival * Mittsommerfest 
Obchody przesilenia
Nová Paka * Městské slavnosti s řemesly a bohatým programem, 
zakončeným ohňostrojem.

Svátek koní v Lomnici nad Popelkou
The Horse Festival in Lomnice nad Popelkou
Tag des Pferdes in Lomnice nad Popelkou
Święto koni w miejscowości Lomnice nad Popelkou
Den s koňmi v Lomnici nad Popelkou.

ČERVENEC
JULY * JULI * LIPIEC
Rallye Bohemia 
Rally Bohemia * Bohemia Rallye * Rallye Bohemia
Start a cil u Škoda Muzea, rychlostní zkoušky v okolí Ml. Boleslavi 
* Mladoboleslavská rallye patří k tomu nejlepšímu, co může Česká
republika jezdcům i fandům motosportu nabídnout.

Kámen a šperk v Českém ráji 
Stone & Jewel in the Bohemian Paradise 
Stein und Schmuck im Böhmischen Paradies
Kamień i Klejnot w Czeskim Raju
Turnov, náměsti Českého ráje * Městské slavnosti na pozadí 
historických událostí. Dobové tržiště, ukázky broušení drahých 
kamenů a výroby šperků, rýžováni granátů, navlékáni korálků 
a bohatý kulturní program.

Autokros Dolní Bousov 
Autocross Dolní Bousov * Autocross Dolní Bousov 
Autokros Dolní Bousov
Závodiště Rachvala Dolni Bousov * Tradiční akce pro příznivce 
autokrosu – mezinárodni mistrovství České republiky.

Slavnosti svijanského piva 
Svijany Beerfest * Svijany Bierfeste 
Święto Piwa Ssvijanskiego
Svijanský Újezd * Pro všechny je připraven bohatý program, 
ochutnávka všech druhů svijanských piv za zvýhodněnou cenu 
a množství kulinářských specialit. Bohatý doprovodný program.

Zahradní slavnost v raně barokním stylu 
k poctě Albrechta z Valdštejna 
a Slavnostní zahájení tradiční svatoanenské 
a svatojakubské poutě 
Early Baroque Style Garden Party in Honour of Albrecht 
von Wallenstein & Opening Ceremonial of Traditional 
St. Anna’s & St. James’ Fairs 
Gartenfest in Frühbarockstil zur Ehren des Albrechts 
von Waldstein und feierliche Eröffnung traditioneller 
Kirchweih St. Anna und St. Jakob 
Uroczystości ogrodowe w stylu wczesnobarokowym 
ku czci Wallenstejna i uroczyste rozpoczęcie tradycyjnego 
odpustu ku czci św. Anny i św. Jakuba
Mnichovo Hradiště * Kulturní program v zámecké zahradě, 
učinkující v dobových kostýmech, v neděli procesí a jarmark.

Lomnické kulturní léto 
Cultural Summer in Lomnice * Lomnicer Kultursommer 
Lomnickie Lato Kulturalne
Lomnice nad Popelkou * Tradiční hudebně–dramatický festival.

Folková noc
Folk Night * Folknacht * Folkowa noc
Dolánky u Turnova * Legendární, neustále se rozrůstajícího festival 
folkové a rokové hudby.

Čarodějnický kongres
Witches’ Congress * Hexenkongress * Kongres czarownic
Hrad Kost * Setkání milovníků esoteriky a tajemna na hradě Kost.

SRPEN
AUGUST * AUGUST * SIERPIEŃ
Slavnosti slámy Slamák 
Straw Festival Slamák * Strohmann Strohfest 
Święto Słomy Slamák
Areál Šťastná země, Radvánovice u Turnova * Tradiční třítýdenni 
akce, kde se vše točí kolem slámy. Každým rokem vyroste v areálu 
Šťastná země slaměný hrad a bludiště v kukuřičném poli. Připravena 
je spousta soutěží a tvůrčí dílny.

Jičínský šoulet 
Festival Jičínský šoulet * Festival Jičiner šoulet
Festival Jičínski szoulet
Synagoga Jičín * Festival židovské kultury určený široké veřejnosti. 
Nabízí komentovanou prohlídku židovského hřbitova v Jičíně, 
přednášky a koncerty v prostorách jičínské synagogy.

Posvícenský jarmark a Festival řemesel 
Feast Fair & Craft
Festival Kirchweih-Jahrmarkt und Handwerksfestival
Jarmark Odpustowy i Festiwal Rzemiosła
Sobotka – naměstí a městský park * Tradiční jarmark s bohatým 
kulturním programem a celostátní přehlídka uměleckých řemesel.

Velká cena města Lomnice nad Popelkou 
a Malá cena města Lomnice nad Popelkou 
Lomnice nad Popelkou Grand Prix & Lomnice nad Popelkou 
Petit Prix 
Großer Preis der Stadt Lomnice nad Popelkou und Kleiner 
Preis der Stadt Lomnice nad Popelkou 
Wielka Nagroda Miasta Lomnice nad Popelkou i Mała 
Nagroda Miasta Lomnice nad Popelkou
Areál skokanských můstků Lomnice nad Popelkou * Tradiční závody 
ve skocích na lyžích s mezinárodní účastí. Závěrečná exhibice 
nejlepších účastníků závodů.

Velikonoce na Dlaskově statku

Všeň
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Skotské hry 
Scottish Games * Schottische Spiele* Szkockie Gry
Park Státního zámku Sychrov * Akce přibližující skotskou 
kulturu. Skotská a irská hudba, ukázky a výuka skotských 
tanců, mezinárodni soutěž skotských dudáků, klasické skotské 
těžkoatletické soutěže a další spousta zábavy.

Festival na kopečku 
Festival on the Hill * Festival auf kleinem Hügel 
Festiwal na Wzgórku
Psychiatrická léčebna Kosmonosy * Hudebně-divadelní festival 
s pestrým programem, na kterém, se nikdo nebude nudit.

Hradozámecká noc
Castle-Chateau night * Burgschlossnacht
Noc zamków i pałaców
Klasická akce, při které se v celé republice v noci otevírají pro 
veřejnost všechny hrady a zámky a nabídnou netradiční program.

ZÁŘÍ
SEPTEMBER * SEPTEMBER * WRZESIEŃ
Jičín – město pohádky 
Jičín – Town of Fairy Tales * Jičín – Stadt des Märchens 
Jičín – Miasto Bajki
Jičín * Jičín – město pohádky je svátkem dětí i dospělých, kdy 
po dobu jednoho týdne ovládne město Jičín pohádka a pohádkové 
bytosti. Tato multikulturní akce nabízí tvůrčí dílny, řemeslné dívání, 
místa her, soutěže, pouliční divadla, kejkle a muzicírování, výstavy, 
koncerty, divadla.

Semilský pecen 
Semily Loaf of Bread * Semiler Brotlaib* Semilski Bochenek
Semily – park Ostrov * Tradiční dožínkové slavnosti. V programu 
nechybí slavnostní průvod městem, expozice hospodářských zvířat 
a zemědělských strojů.

Staročeský jarmark 
Traditional Czech Fair * Altböhmischer Jahrmarkt 
Jarmark Staroczeski
Nádvoří a sklepení Mladoboleslavského hradu * Jarmark s tradičními 
řemeslnými výrobky a bohatým kulturním programem.

Skleněné městečko 
Town of Glass * Glasstädtchen * Miasteczko Szklane
Železný Brod * Slavnosti sklářského řemesla – ukázky výroby skla 
v huti sklářské školy, ve sklářských fi rmách i pod širým nebem, 
sklářský veletrh, výstavy, módní přehlídka šperků a šatů, stánkový 
prodej skleněných výrobků, kulturní program.

Maloskalský jarmark 
Fair in Malá Skála * Jahrmarkt in Malá Skála 
Jarmark Maloskalski
Malá Skála, kemp Ostrov * Výstava a prodej řemeslných 
i uměleckých předmětů regionálních prodejců, ukázky řemesel; 
prodej potravin, biozeleniny a ovoce z místních zdrojů. Doprovodný 
program: přednášky, soutěže, tombola, aktivity pro děti.

Svatováclavská jízda 
St. Wenceslas’ Ride * Sankt Wenzels Fahrt 
Jazda ku czci św. Wacława
Mladá Boleslav * Jízda a setkáni historických vozidel s řadou 
doprovodných akcí pro malé i velké diváky.

ŘÍJEN
OCTOBER * OKTOBER * PAŹDZIERNIK
Slavnosti vína 
Wine Fest * Weinfeste * Święto Wina
Hrad a zámek Staré Hrady u Jičína * Tradiční starohradské 
slavnosti vína za účasti vévody Albrechta z Valdštejna a jeho 
družiny. Ochutnávka vín, dobová řemesla, vinný jarmark, souboje 
královských mušketýrů, pohádkové vinobraní pro děti a další 
zajímavosti.

LISTOPAD
NOVEMBER * NOVEMBER * LISTOPAD
Zimní sklářské pátky
Winter Glass Fridays * Winterliche Glasbläser-Freitage
Zimowe piątki szklarskie
Železný Brod * Ukázka sklářského řemesla každý pátek od listopadu 
do března v Železném Brodě.

Zimní rytířské turnaje
Winter Knight’s Tournaments * Winterliche Rittertourniere
Zimowe turnieje rycerskie
Zámecký resort Dětenice * Každou sobotu a neděli od listopadu 
do března se na venkovním kolbišti koná rytířský turnaj. Rytíři 
nadchnou svým vtipem, jezdeckým uměním, kaskadérskými kousky 
při pozemním boji, ručně vyráběnou zbrojí a vznešenými koňmi.

PROSINEC
DECEMBER * DEZEMBER * GRUDZIEŃ
Valdštejnské Vánoce
Christmas at Valdštejn * Weihnachten in Valdštejn
Waldsteinskie Boże Narodzenie
Státní zámek Mnichovo Hradiště * Tradiční dobové slavnosti 
s bohatým kulturním programem, stánkovým prodejem, řemesly 
a občerstvením.

Vánoční trhy na zámku Sychrov
Christmas markets at Sychrov
Weihnachtsmärkte auf Schloss Sychrov
Targi Bożonarodzeniowe w pałacu Sychrov
Státní zámek Sychrov * Trhy s bohatým doprovodným programem 
se konají na čestném dvoře zámku Sychrov.

Červenec a Srpen 

PRÁZDNINOVÁ NABÍDKA pro každý den

www.cesky-raj.info

V letní sezóně je v Českém ráji ještě celá řada příležitostí ke zhlédnutí či návštěvě něčeho 
mimořádného, co lze vidět jen v určitý den v týdnu. Akce jsou zahrnuty do tzv. Prázdninové 
nabídky pro každý den. Obsahuje každoročně kolem 30 nabídek. Podrobné 
informace o nich získáte v informačních centrech regionu.

Skotské hry, zámek Sychrov

Letecký den, Mladá Boleslav
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www.turnov.cz
Město Turnov leží na řece Jizeře uprostřed unikátní krajiny Českého ráje. Nejstarší zmínky o městě 
pocházejí již z poloviny 13. století a dodnes je významným kamenářským a šperkařským centrem. 

Šperky s českými granáty proslavily Turnov po celém světě. Toto půvabné město nabízí po celý rok bohaté 
kulturní i sportovní vyžití a nepřeberné možnosti k výletům a aktivitám pro všechny věkové kategorie.

Turnov is located on the Jizera River in the centre of Bohemian Paradise. The oldest notes on the town 
originate from the middle of the 13th century. The town is still a signifi cant stone working and jewellery 

centre. Czech garnet jewels made Turnov famous worldwide. This picturesque city offers a rich cultural and sport-
ing experience, with many opportunities for taking various trips and engaging in activities for all age groups.

Die Stadt Turnov ist an der Iser, inmitten der einzigartigen Landschaft des Böhmischen Paradieses gelegen. 
Die älteste Erwähnung der Stadt stammt bereits aus der Mitte des 13. Jahrhunderts; bis heute hat 
sich die Stadt ihren Ruf als bedeutendes Steinmetz- und Schmuckmacherzentrum bewahrt. Der mit 

tschechischem Granat bestückte Schmuck machte Turnov weltweit berühmt. Diese reizvolle Stadt bietet das 
ganze Jahr über ein reichhaltiges Angebot an kulturellen und sportlichen Ereignissen sowie unerschöpfl iche 
Möglichkeiten zu Ausfl ügen und Aktivitäten für alle Altersgruppen.

Miasto Turnov leży nad rzeką Izerą wśród unikalnego krajobrazu Czeskiego Raju. Najstarsze 
wzmianki o mieście pochodzą już z połowy XIII wieku. Do dziś miasto jest ważnym ośrodkiem ka-

mieniarskim i jubilerskim. Biżuteria z czeskimi granatami wsławiła Turnov na całym świecie. To urocze miasto 
oferuje cały rok wiele możliwości kulturalnych i sportowych, oraz niezliczoną ilość możliwości wycieczek 
i wypoczynku dla wszystkich kategorii wiekowych.

Regionální turistické informační centrum Turnov, nám. Českého ráje 26, 511 01 Turnov
tel.: +420 481 366 255, +420 481 366 256, info@turnov.cz
www.turnov.cz, www.infocentrum-turnov.cz

srdce Českého ráje

www.infocentrum-turnov.cz

www.turnov.cz
www.infocentrum-turnov.cz

Prožijte každý den v týdnu 
něco jiného!

Experience something else 
every day of the week.

Erleben Sie jeden Wochentag 
etwas Anderes.

Każdego dnia w tygodniu 
przeżyj coś innego.

NETRADIČNÍ 

PRÁZDNINOVÁ 

NABÍDKA 

KÁMEN A ŠPERK 
TURNOV Synagoga Turnov

JEDINEČNÁ AKCE, 
městské slavnosti na pozadí 
historických událostí.

STONES AND JEWELLERY 
IN TURNOV – 
a unique event.

STEIN UND SCHMUCK 
IN TURNOV – 
einzigartige Veranstaltung.

KAMIEŃ I BIŻUTERIA 
W MIEŚCIE TURNOV – 
wyjątkowa impreza.

Vydejte se společně 
s námi po stopách 
Židů v Turnově.

Join us on the search 
for Jewish history 
in Turnov.

Begeben Sie sich gemeinsam 
mit uns auf die Spuren 
des Judentums in Turnov.

Wybierz się z nami 
śladami Żydów 
w miejscowości Turnov.

j
oferuje cały rok wiele możliwości kult
i wypoczynku dla wszystkich kategorii w

Regionální turistické infor
tel.: +420 481 366 255, +
www.turnov.cz, wwwww.infocentrum-turnov.cz

www.infocentrum-turno

KÁMEN A ŠPERK KÁMEN A ŠPERK 
TURNOV

JEDINEČNÁ AKCE, 
městské slavnosti nna pozadí 
historických událolostí.

STONES AND JEWWELLERY 
IN TURNOV –
a unique event..

STEIN UND SCHMUCK
IN TURNOV –
einzigartige Veraanstaltung.

KAMIEŃ I BIŻUTERRIA 
W MIEŚCIE TURNOV V – 
wyjątkowa impreza.

VydydydVydVy ejtjtte se spolp ečně 
s námmimm popooooo ststtopáopop chhh
Židů vů vvů vv TuTurnornornrr vě.věv

Joioin un s on tn the seaarchrch 
forffofofff  Jewiish histtoryyororyoryoo  
in nn Turnoov.

BegB eben Sn ie ee sicicsicch gh gemeemeeinsinsn am 
mititmitmi ununss as auf u diediee Spuren 
desd JuJuuddentumumms iss iiin Tn Tn Tn Tn Tnn urnurnurnnov.ov.ovo

WybWybbW iierierz sz się z nnamiamam  
ślaś addami ŻŻi ydóódów ww 
ww mmiejiejejjscoowośwośśśości ci cciiii TurTurTurrurnovnovonov..
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EXKLUZIVNÍ INTERPRETI  

VÍCEŽÁNROVÉ KONCERTY

 JAZZ - ROCK - CLASSICJAZZ - ROCK

Klasicky i trochu jinak...

DVOŘÁKŮV CESTOVNÍ PAS 
s kupóny

celý červen

www.dvorakuvfestival.cz

MALOSKALSKÝ JARMARK

Bohatý kulturní program, 
hudba, zajímavé přednášky, 
divadlo a dílny pro děti. 

A wide cultural program, music, 
interesting lectures, theatre, 
and workshops for children.

Reichhaltiges Kulturprogramm, 
Musik, interessante Vorträge, Theater 
und Bastelwerkstatt für Kinder.

Bogaty program kulturalny, 
muzyka, ciekawe wykłady, 
teatr i warsztaty dla dzieci. 

www.maskamaloskalsko.cz

Sedmihorky u Turnova
areál společnosti Kinghouse | Motelu Even

      

www.sedmihorskeleto.czwww.sedmihorskeleto.cz

GENERÁLNÍ PARTNER

info@sedmihorskeleto.cz         
     481 389 007, 725 933 310



Kulturní centrum Střelnice s.r.o.
Markova 311, Turnov 511 01

tel.: +420 481 322 083
kct@kcturnov.cz
 www.kcturnov.cz

The Turnov Cultural Centre offers a wide range of cultural 
activities: concerts, theatre plays and films in modern 
cinema including 3D technology. You can also rent the 
theatre, cinema, summer cinema, and KCT hall.

Kulturní centrum Turnov nabízí širokou nabídku kulturního 
vyžití. Od koncertů, přes divadelní představení až po 
filmové projekce v nejmoderněji vybaveném kině včetně 
3D technologie. Zároveň nabízíme možnost pronájmu 
divadla, kina, letního kina a sálu KCT.

Das Kulturzentrum Turnov bietet ein breites Angebot an 
kulturellen Veranstaltungen. Angefangen von Konzerten, 
über Theatervorstellungen bis hin zu Filmprojektionen 
in modernster Kinoausstattung inklusive 3D-Technologie. 
Gleichzeitig bieten wir die Möglichkeit zur Anmietung von 
Theater, Kinosaal, Freiluftkino sowie des KCT-Saales.

Centrum kulturalne Turnov oferuje bogate możliwości 
kulturalne. Od koncertów, poprzez spektakle teatralne, 
aż po projekcje filmowe w najnowocześniej wyposażonym 
kinie z technologią 3D. Oferujemy też możliwość 
wynajęcia teatru, kina, kina letniego i sali KCT.
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MĚSTO ŽELEZNÝ BROD
Nám. 3. května 1
468 22 Železný Brod
tel.: +420 484 353 333
 +420 728 256 175
info@zelbrod.cz
www.zeleznybrod.cz

Město se sklářskou tradicí proslavila skleněná tavená plastika, hutně tvarova-
né sklo a skleněné fi gurky. Sklářskou současnost i minulost reprezentují vedle 

výrobců skla: SUPŠS, městské muzeum a galerie (Galerie Chlístov, Studio tavené plastiky 
v Pelechově, městská galerie). Ukázky výroby nabízí prodejny fi rem LAMPGLAS a DT Glass 
a provozovna fi rmy DETESK. Slavnost „Skleněné městečko“ přitahuje každoročně v září 
tisíce návštěvníků (www.sklenenemestecko.cz).

This town with a glass making tradition is recognized for melted glass fi gures, solid sha-
ped glass and glass ornaments. Glass manufacturers, the High School of Applied Arts for 

Glass-Making, the town museum and gallery (Chlístov Gallery, the melted fi gurine studio in Pele-
chov) and the town gallery display traditional and contemporary techniques). The manufacturing 
process can be viewed in the shops of LAMPGLAS and DT Glass and at DETESK factory. The “Glass 
Town” Festival attracts thousands of visitors each year in September (www.sklenenemestecko.cz).

Die Stadt mit Glasbläsertradition schuf sich ihren Ruf durch ihre Glasschmelzplastiken, hüttengeform-
tes Glas sowie Glasfi gürchen. Gegenwart und Vergangenheit der Glasbläserkunst repräsentieren 

neben den Glasherstellern auch: SUPŠS (gewerblich-industrielle Berufsschule mit Ausrichtung auf Glasblä-
serkunst), Stadtmuseum und Galerien (Galerie Chlístov, Studio für Schmelzplastiken in Pelechov, Städtische Ga-
lerie). Vorführungen des Herstellungsprozesses bieten die Verkaufsstellen der Firmen LAMPGLAS und DT Glass 
sowie die Betriebsstätte der Firma DETESK an. Das im September abgehaltene Stadtfest „Skleněné městečko“ 
zieht alljährlich Tausende von Besuchern an (www.sklenenemestecko.cz).

Miasto z tradycjami szklarskimi wsławiła topiona plastyka szklana, szkło formowane i szklane fi -
gurki. Szklarską współczesność i przeszłość reprezentują oprócz wyrobów ze szkła: szkoła SUPŠS, 

miejskie muzeum i galeria (Galeria Chlístov, Studio topionej plastyki Pelechov, galeria miejska). Produkcję 
oferują sklepy fi rm LAMPGLAS i DT Glass oraz warsztaty DETESK. Uroczystości „Szklane miasteczko“ przy-
ciągają co roku we wrześniu tysiące gości (www.sklenenemestecko.cz).

„Skleněné městečko“„Skleněné městečko“„Město s lidovou architekturou“„Město s lidovou architekturou“





Jak neobdivovat umění tesařů a kameníků, když se setkáváme s důmyslně roubenými stavbami anebo zdobně 
tesanými kříži a sochami svatých? Jen málo návštěvníků však dnes tuší, že v řadě těch chalup na Turnovsku, 

v okolí Rovenska pod Troskami a Lomnice nad Popelkou se ještě donedávna brousily české granáty a skleněné 
kameny. Ostatně zpracování drahokamů a šperkařství, stejně jako sklářství, jsou tu stále živé, a vybroušený achát 
nebo jaspis, granátový šperk i železnobrodská skleněná fi gurka patří k nejoblíbenějším suvenýrům. Novopacko 
zase proslulo svými hrnčíři a řezbáři.

K raj ina  s  t radicí . . .

Řezbářské sympozium, Turnov
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LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Půvabnou krajinu Českého ráje si nelze představit bez 

původních roubených chalup a stavení, hospodářských 
usedlostí, desítek drobných kamenných plastik, kapliček 
a křížků. Jsou dokladem lidové tvořivosti a umění, mimo-
řádné dovednosti tesařů, truhlářů a kameníků, výsledkem 
soužití člověka s přírodou. Jde zejména o roubené stav-
by – chalupy, statky, usedlosti – tzv. pojizerského typu. 
Na těchto stavbách je vidět, s jakým vkusem byl využíván 
místní materiál, dřevo a všudypřítomný pískovec. O mno-
hostranném použití tohoto materiálu svědčí nejen sochy 
a kříže, boží muka a náhrobky, ale i bohatě zdobené por-
tály kolem dveří a oken, vstupní brány, pilíře vrat či hlavice 
komínů. V kraji Českého ráje se zachovalo nejvíce patro-
vých staveb. Usedlosti jsou na straně do dvora opatřeny 
pavlačí sloužící k některým drobným pracím, např. k sušení 
prádla či zeleniny. Zajímavý byl i interiér domu. Je však jen 
velmi málo objektů, které si původní dispozici (černá ku-
chyně s pecí, světnice s kachlovými kamny, komory a chlé-
vy) zachovaly. Výstavba roubených domů v regionu ustala 
na konci 19. století. Je dobře, že se našli lidé, kteří s péčí 
a láskou stavby a ostatní prvky lidové tvořivosti obnovují. 
Díky jejich péči můžeme navštívit vesnické a městské pa-
mátkové rezervace či zóny. V regionu je najdete více než 
na dvaceti místech (např. Vesec u Sobotky, Střehom, 
Karlov, Studeňany, Štidla, Loukov, Mužský, Železný 
Brod, Sobotka, Lomnice nad Popelkou atd.). Ojedině-
lé jsou i některé solitérní objekty s unikátní lidovou ar-
chitekturou (Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova, 
Boučkův statek na Malé Skále, Kopicův statek nad 
Kacanovy, Šolcův statek v Sobotce, Běliště v Želez-
ném Brodě, Bičíkův a Holánův statek v Příšovicích).

FOLK ARCHITECTURE 
The charming countryside of Bohemian Paradise would be 

incomplete without original timber houses and barns, farm-
steads, dozens of small stone statues, chapels and crosses. 
They all represent folk creativity and art, the work of excep-
tionally skilled carpenters, joiners and stonemasons. They are 
the results of human coexistence with nature. The timber hou-
ses – cottages, farms, homesteads – represent the Jizera style 
architecture. You can visit rural and urban monument reserves 
or zones. There are over twenty such reserves in the region (e.g. 
Vesec u Sobotky, Žďár u Mnichova Hradiště, Příšovice, Mužský, 
Železný Brod, Sobotka, Lomnice nad Popelkou, etc.). There are 
also several unique single buildings of exceptional architec-
tonic value (Dlaskův statek - farmstead - in Dolánky near Tur-
nov, Boučkův statek - farmstead - in Malá Skála, Kopicův statek 
- farmstead - near Kacanovy, Šolcův statek - farmstead - in So-
botka, Běliště in Železný Brod, Bičíkův statek - farmstead - and 
Holánův statek - farmstead - in Příšovice). 

RURAL TOURISM 
When staying in Bohemian Paradise, you can also opt for 

accommodation in family farms and village cottages that are fi t 
to house fewer guests, allowing visitors to fi nd peace and quiet, 
family atmosphere and the ‘simple pleasures’ that we so often 
lack today. We can even forget about needing a car for a while. 
The world seems much more beautiful from horseback, doesn’t 
it? Genius loci – an old Latin proverb meaning the protective 
spirit of a place or a distinctive atmosphere of a location – is so 
very true of Bohemian Paradise! 

CRAFTING TRADITIONS ALIVE 
People living in this area have always been renowned for 

their craftsmanship. Glass manufacturing in Železný Brod (glass 
beads and fi gurines, blown glass decorations and artistic glass), 
wooden toys and moulds made by woodcarvers in Semily; and 
Lomnice biscuits; garnet jewels and cut gems from Bohemian 

Paradise have found their way all over the world: they all are 
a part of the cultural heritage passed from one generation to 
the next. You can go and see it for yourself in the gallery and 
gift shop of the garnet manufacturing cooperative DUV Granát; 
during excursions in craftsman workshops; in museum expo-
sitions; but also at special events, such as the Stone & Jewel 
exposition in Turnov, or the Glass Town in Železný Brod. 

BOHEMIAN PARADISE 
REGIONAL PRODUCTS 

You can identify the true craftsman and food products from 
Bohemian Paradise by their „Bohemian Paradise Regional Pro-
duct“ trademark. This is a registered trademark created by the 
Bohemian Paradise Association together with other partners. 
The trademark is awarded subject to compliance with strict 
criteria, such as regional provenance, originality, the environ-
mental friendliness of the manufacturing process and the pro-
portion of handwork (www.regionalniprodukt.cz). 

 A Countryside with Tradition...
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PROHLÍDKY STAVEB 
LIDOVÉ ARCHITEKTURY 
S PRŮVODCEM 

 FOLK ARCHITECTURE GUIDED TOURS 

 BESICHTIGUNGEN 
 VON VOLKSARCHITEKTUR 
 MIT FÜHRUNG 

 ZWIEDZANIE OBIEKTÓW ARCHITEKTURY 
 LUDOWEJ Z PRZEWODNIKIEM

Vycházka s průvodcem za lidovou architekturou 
Poznávacího okruhu Trávníky
Turistické informační středisko Železný Brod, 
nám. 3. května 37, 468 22 Železný Brod, +420 484 353 333, 
+420 722 793 091, info@zelbrod.cz, www.zeleznybrod.cz, 
www.travniky.info

Prohlídka města Semil s průvodcem
Informační centrum Semily, Riegrovo nám. 68, 513 01 Semily, 
+420 481 624 721, +420 481 629 290, info@semily.cz, 
www.semily.cz

VENKOVSKÁ TURISTIKA
I v současné uspěchané době, obklopující nás stále do-

konalejšími technickými vymoženostmi, může být milým 
zážitkem pohled na malebné roubené chaloupky, pasou-
cí se stáda krav, ovcí či koní. Vůně sena, sbírání malin či 
borůvek na lesní pasece, houbaření nebo procházka roz-

kvetlou loukou – to také může být pohlazením pro duši. 
I to najdete v Českém ráji! Venkovská turistika představuje 
návrat k přírodě a tradicím našich předků. Její aktivity jsou 
bezprostředně spjaty s přírodou, krajinou a venkovským 
prostředím.

K ubytování lze využít i rodinné farmy a venkovské chalu-
py, které slouží vždy jen pro menší počet hostů. Díky tomu 
tu návštěvník najde klid a rodinnou atmosféru. Omezené 
kapacity zařízení venkovské turistiky jsou také důvodem, 
proč je tato forma cestovního ruchu označována jako šetr-

VOLKSARCHITEKTUR 
Aus der charmanten Landschaft des Böhmischen Paradieses 

sind deren ursprüngliche Blockhütten und Gebäude, Bauern-
höfe, Dutzende kleiner Steinplastiken, Kapellen und Kreuze 
nur schwer wegzudenken. Sie sind Beleg von Laienkunst, au-
ßergewöhnlichen Handwerksgeschicks der Zimmerer, Tischler 
und Steinmetze sowie Zeugnis harmonischen, menschlichen 
Zusammenlebens mit der Natur. Hierbei seien besonders die 
gezimmerten Bauernhütten, Gutshöfe und Gebäude des so ge-
nannten Iser-Types genannt. Sie können hier dörfl iche und städ-
tisch geprägte Denkmalschutzgebiete oder -zonen besuchen. In 
der Region befi nden sich solche an mehr als zwanzig Stellen 
(z.B. Vesec u Sobotky, Žďár u Mnichova Hradiště, Příšovice, 
Mužský, Železný Brod, Sobotka, Lomnice nad Popelkou usw.) 
Außergewöhnlich sind auch manche einzeln stehende Objekte 
einmaliger Volksarchitektur (das Hofgut Dlaskův statek in Do-
lánky bei Turnov, Hofgut Boučkův statek in Malá Skála, Gutshof 
Kopicův statek bei Kacanovy, Gutshof Šolcův statek in Sobotka, 
Běliště in Železný Brod, Gutshöfe Bičíkův statek und Holánův 
statek in Příšovice). 

FERIEN AUF DEM BAUERNHOF 
Im Böhmischen Paradies kann man Familienfarmen und 

Bauernhütte zur Unterbringung nutzen, die stets nur eine ge-
ringe Zahl an Gästen aufnehmen. Dank dessen fi ndet der Besu-
cher hier Ruhe und familiäre Atmosphäre sowie einen Einblick 
in den Alltag, der für die meisten von uns stets hohen Wert 
haben. Selbst auf unser Auto können wir hier für eine Weile ver-
zichten. Das Paradies der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. 
Genius loci - eine alte lateinische Redewendung, die gewisse, 
lokal herrschende, schützende Kräfte sowie die spezifi sche At-
mosphäre einer Region zum Ausdruck bringt, und die auf das 
Böhmische Paradies reinen Gewissens anwendbar ist! 

LEBENDIGE HANDWERKSTRADITIONEN 
Die Bewohner dieser Landschaft waren und sind bis dato 

durch ihr Handwerksgeschick bekannt. Glaserzeugnisse aus 
Železný Brod (Glasperlen und Figuren, mundgeblasener Weih-
nachtsschmuck und Kunstglas), Holzspielzeug und holzgeschni-
tzte Formen aus Semily, der Lomnicer Zwieback, Granatschmuck 
und geschliffene Edelsteine haben ihren Weg vom Böhmischen 

Paradies in alle Welt gefunden; sie haben es geschafft, sich am 
Markt durchzusetzen und gehören zum Kulturerbe, das von 
Generation zu Generation weiterüberliefert wird. Überzeugen 
können Sie sich davon in der Galerie sowie im Besucherzentrum 
DUV Granat, bei Exkursionen in Handwerkstätten, Museums-
ausstellungen, aber auch auf speziellen Veranstaltungen, wie 
z.B. Stein und Schmuck in Turnov, oder in der Glaserstadt in 
Železný Brod. 

REGIONALE PRODUKTE 
AUS DEM BÖHMISCHEN PARADIES 

Redliche Handwerks- und Lebensmittelerzeugnisse aus dem 
Böhmischen Paradies erkennen Sie anhand von deren Marke 
„Regionalprodukt Böhmisches Paradies“. Diese eingetragene 
Handelsmarke wurde vom Verein „Böhmisches Paradies“ in 
Zusammenarbeit mit anderen Partnern ins Leben gerufen und 
ausgebaut. Die Auszeichnung mit dieser Marke unterliegt stren-
gen Kriterien, die vor allem regionale Herkunft des Produktes, 
Originalität, umweltschonende Produktion sowie deren Hand-
arbeitsanteil berücksichtigen (www.regionalniprodukt.cz). 

 Eine Landschaft mit Tradition...

Vesec u Sobotky



ná k životnímu prostředí. Eliminuje totiž negativní dopady, 
které s sebou přináší tzv. masová turistika.

Malebné prostředí farem a chalup Českého ráje přiná-
ší „obyčejné prožitky“, které jsou pro většinu z nás stá-

le vzácnější. Na nějaký čas zde můžeme zapomenout 
i na auto. Z koňského hřbetu je svět jistě krásnější. Nejmé-
ně na šestnácti místech v regionu najdete jezdecké školy 
a jízdárny, množí se i ranče, nabízející agroturistiku s další-
mi nezvyklými zážitky (stříhání a předení vlny, lukostřelec-
tví či výroba keramiky).

Genius loci – staré latinské úsloví, značící jakési místní 
ochraňující síly či určitou specifi ckou atmosféru lokality – 
lze pro Český ráj užít s čistým svědomím!

REGIONÁLNÍ PRODUKTY 
ČESKÉHO RÁJE

Lidé žijící v tomto kraji byli a dodnes jsou známi svojí 
řemeslnou dovedností. Železnobrodské sklářské výrob-
ky (skleněné perle a fi gurky, foukané ozdoby 
a umělecké sklo), dřevěné hračky a formy 
semilských řezbářů, lomnické suchary, 
granátové šperky a broušené dra-
hé kameny si z Českého ráje našly 
cestu do celého světa a dokáza-
ly se zde prosadit. Patří tedy mezi 
kulturní dědictví předávané z gene-
race na generaci. Přesvědčit se o tom 
můžete v galerii a návštěvnickém centru 
DUV Granát, při exkurzích do řemeslných dílen, 
v expozicích muzeí, ale třeba i na specifi ckých akcích, 
např. Kámen a šperk v Turnově nebo Skleněné městečko 
v Železném Brodě. 

Kromě tradičních řemesel se v Českém ráji můžete setkat 
i s kvalitními potravinářskými výrobky. Vedle proslavených 

lomnických sucharů jsou to sýry, uzeniny, med, ovocné 
mošty, kvalitní ovoce a zelenina. Výběr místních potravi-
nářských výrobců doplňují pivovary, které za vysokou kva-
litu a chuť svého piva pravidelně sbírají významná ocenění 
a mají své příznivce v celé České republice. 

Výrobky od místních poctivých výrobců jsou označeny 
značkou „Regionální produkt Český ráj“. Tuto registrova-
nou ochrannou známku vytvořilo a rozvíjí Sdružení Český 
ráj s dalšími partnery s cílem podporovat a propagovat 
lokální výrobu a výrobky. Její propůjčení je podmíněno 
splněním přísných kritérií, zohledňujících především regi-
onální původ výrobku, originalitu, ekologickou šetrnost 
výroby i podíl ruční práce. Tyto výrobky můžete nakoupit 
přímo u výrobců. Řada z nich Vás ráda přivítá ve své dílně 
či provozu a představí svůj um. Širší sortiment nabízí pro-

dejny regionálních výrobků.
S tradičními řemesly a s regio-

nálními produkty se setkáte také 
na každoročních akcích, jako jsou 
Maloskalský jarmark, Kámen a šperk 
v Turnově, Lidová řemesla ve vsi 
Nedvězí, Posvícenský jarmark a Fes-

tival řemesel v Sobotce, Semilský 
pecen, Skleněné městečko v Železném 

Brodě, Anenská pouť v Mnichově Hradišti, 
Středověký jarmark v Mladé Boleslavi, Staročeské 

řemeslnické trhy Turnově, Jahodový den ve Šťastné zemi, 
Slavnosti Svijanského piva, Slavnosti piva Skalák, Zimní 
sklářské pátky v Železném Brodě a řada dalších. 

www.regionalniprodukt.cz

ARCHITEKTURA LUDOWA 
Przepięknego krajobrazu Czeskiego Raju nie można sobie 

wyobrazić bez oryginalnych drewnianych domów i zabudowań, 
gospodarstw rolnych, dziesiątek drobnych rzeźb kamiennych, 
kapliczek i krzyży. Są dowodem twórczości ludowej i artyzmu, 
wyjątkowego talentu cieśli, stolarzy i kamieniarzy, wynikiem 
współżycia człowieka z przyrodą. Chodzi przede wszystkim 
o budynki drewniane – chałupy, gospodarstwa, siedziby tzw. 
typu nadizerskiego. Można tu odwiedzić wiejskie i miejskie re-
zerwaty zabytków lub strefy zabytkowe. W regionie znajdują 
się w ponad dwudziestu miejscach (np. Vesec u Sobotky, Žďár 
u Mnichova Hradiště, Příšovice, Mužský, Železný Brod, Sobotka, 
Lomnice nad Popelkou itd.). Wyjątkowe są też niektóre obiekty 
z architekturą ludową (Dlaskův statek - gospodarstwo w miejs-
cowości Dolánky niedaleko Turnova, gospodarstwo Boučkův 
statek Dom w Małej Skale, Kopicův statek - gospodarstwo 
rolne nad miejscowością Kacanovy, Šolcův statek - gospodar-
stwo rolne w miejscwości Sobotka, Běliště – bielarnia w miejs-
cowości Železný Brod, Bičíkův statek - gospodarstwo rolne 
i Holanův statek - gospodarstwo w miejscowości Příšovice). 

TURYSTYKA WIEJSKA 
W Czeskim Raju można się zakwaterować również w go-

spodarstwie rolnym i w domu wiejskim, które są zawsze tylko 
dla mniejszej liczby gości. Dzięki temu gość znajdzie tu spo-
kój i atmosferę rodzinną oraz „zwyczajne doznania”, które są 
dla większości z nas coraz rzadsze. Na jakiś czas możemy tu 
zapomnieć nawet o samochodzie. Z końskiego grzbietu świat 
jest na pewno piękniejszy. Genius loci – starego łacińskiego 
terminu, oznaczającego miejscowe siły opiekuńcze lub pewną 
specyfi czną atmosferę miejsca, można z czystym sumieniem 
użyć również w przypadku Czeskiego Raju! 

ŻYWE TRADYCJE 
RZEMIEŚLNICZE 

Ludzie żyjący w tym regionie byli i są do dziś znani ze swojej 
zręczności rzemieślniczej. Železnobrodskie produkty szklane 
(perły i fi gurki szklane, ozdoby dmuchane i szkło artystyczne), 
zabawki drewniane i formy rzeźbiarzy semilskich, suchary 
lomnickie, klejnoty z granatów czeskich i szlifowane kamienie 

szlachetne z Czeskiego Raju znalazły sobie drogę do całego 
świata i potrafi ły się tu zadomowić, należą więc do dzied-
zictwa kulturowego przekazywanego z pokolenia na pokolenie. 
Można się o tym przekonać w galerii i centrum zwiedzania DUV 
Granát, podczas wycieczek do warsztatów rzemieślniczych, 
w ekspozycjach i muzeach, jak również na specyfi cznych im-
prezach, np. Kamień i Klejnot w miejscowości Turnov, lub Mias-
teczku Szklanym w miejscowości Železný Brod. 

REGIONALNE PRODUKTY 
CZESKIEGO RAJU 

Uczciwe wyroby rzemieślnicze i spożywcze z Czeskiego Raju 
można poznać po znaku „Produkt regionalny Czeski Raj“. Ten za-
rejestrowany znak ochronny stworzyło i rozwija Stowarzyszenie 
Czeski Raj z dalszymi partnerami. Jego przyznanie jest uwarun-
kowane spełnieniem surowych kryteriów, uwzględniających 
przede wszystkim regionalne pochodzenie produktu, orygi-
nalność, spełnienie ekologicznych warunków produkcyjnych 
i udział pracy ręcznej (www.regionalniprodukt.cz). 

 Region z tradycjami...
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Maruše Nová, předení ovčí vlny
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REGIONÁLNÍ VÝROBKY 

 REGIONAL PRODUCTS

 REGIONALE ERZEUGNISSE

 REGIONALNE PRODUKTY

 - ukázky výroby (vždy po telefonické domluvě)
 - Demonstration of production 
  (arrangements only over the phone)
 - Vorführung der Produktion 
  (nach vorheriger Telefonabsprache)
 - Pokazy produkcji 
  (tylko na zamówienie przez telefon)

 - prodej přímo ve výrobně
 - Direct selling in the place of production
 - Direktverkauf in der Betrieb
 - Sprzedaż bezpośrednia w miejscu produkcji

REGIONÁLNÍ POTRAVINY
A ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBKY

 Regional Food and Agricultural Products

 Regionale Lebensmittel- 
 und Handwerkserzeugnisse

 Regionalne artykuły spożywcze 
 i wyroby rolnicze
Bio ovoce a zelenina, biomošty
Organic fruit and vegetables, organic ciders
Bioobst und –gemüse, Biomost
Bio owoce i warzywa, bio soki
Verich Jan - Bio ovoce a zelenina, Trávnice 169, 511 01 Turnov, 
+420 602 100 068, www.biopotravina.eu

Bio ovoce a zelenina  
Organic fruit and vegetables * Bioobst und –gemüse  
Bio owoce i warzywa
Ekofarma TRPOLA Statek u Macháčků - Petr Macháček, Huntířov 66, 
468 22 Železný Brod, +420 604 985 171, petr.mmachacek@post.cz, 
www.trpola.org, www.statekumachacku.cz

Bio ovoce a zelenina, med   
Organic fruit and vegetables, honey
Bioobst und –gemüse, Honig 
Bio owoce i warzywa, miód
Farma Klokočí - Rodina Hudských, Klokočí, 511 01 Turnov, 
+420 739 756 657, farma@klokoci.cz, www.klokoci.cz

Cukrovinky  
Candy * Süßwaren * Słodycze
Cukrárna U Janatů, Hluboká 141, 511 01 Turnov, +420 481 322 288, 
+420 737 320 057, cukuj@tiscali.cz, www.cukrarnaujanatu.cz

Cukrovinky  
Candy * Süßwaren * Słodycze
Cukrárna Český ráj Lestkov, Lestkov 74, 
512 63 Radostná pod Kozákovým, +420 481 320 120, 
info@cukrarnalestkov.cz, www.cukrarnalestkov.cz

Cukrovinky, slané i sladké pečivo
Candy, sweet and salty pastries
Süßwaren, Süß- und Salzgebäck
Słodycze, pieczywo słone i słodkie
Pekárna Mikula, Studentská 1558, 511 01 Turnov, 
+420 481 313 536, +420 608 313 536, info@pekarnamikula.cz, 
www.pekarnamikula.cz

Chlazené hovězí maso, med  
Cooled beef, honey * Gekühltes Rindfl eisch, Honig
Chłodzone mięso wołowe, miód
Farma Skalanská kráva, Mladostov 9, 511 01 Turnov, 
+420 775 064 599, Doubravkazeskalan@tiscali.cz, 
www.zivotnavsi.cz

Jahody, sadba jahodníku  
Strawberries, strawberry seedlings 
Erdbeeren, Erdbeerensaatgut
Truskawki, sadzonki truskawek
Sempra Turnov s.r.o., Vrchhůra 213, 511 01 Turnov, 
+420 481 321 273, +420 607 883 007, sempra-turnov@seznam.cz, 
www.sempra-turnov.cz

Lahodné čaje z Českého ráje   
Delicious Bohemian Paradise teas 
Wohlschmeckende Tees aus dem Böhmischen Paradies
Delikatesowe herbaty z Czeskiego Raju
Helena Paterová, Záhoří 34, 513 01 Záhoří, +420 603 707 251, 
paterova.helena@seznam.cz, www.teaofparadise.webnode.cz

Malá Skála

Zvířetická lidová keramika 
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Masné výrobky a uzeniny
Meat products and smoked meat
Fleisch- und Räuchererzeugnisse
Wyroby masarskie i wędliny
Jatky Lomnice, a.s., Josefa Kábrta 575, 
512 51 Lomnice nad Popelkou, +420 481 671 357, 
+420 607 565 012, jatkylomnice@razdva.cz, www.lomnican.cz

Mléčné výrobky  
Dairy products * Milchprodukte * Wyroby mleczarskie
Tompeli - Tomáš Pelikán, Huntířov nad Jizerou, 468 22 Železný Brod, 
+420 777 636 100, tompeli@volny.cz, www.tompeli.cz

Ovocné mošty, nektary a nápoje  
Fruit ciders, nectars, and drinks
Obstmost, Nektare und Getränke
Soki owocowe, nektary i napoje
Moštovna Lažany, výrobna nápojů, spol. s r.o., Lažany 71, 
463 45 Pěnčín, +420 485 146 114, info@mostovna-lazany.cz, 
www.mostovna-lazany.cz

Pivo   
Beer * Bier * Piwo
Pivovar Svijany, Svijany 25, 463 46 Příšovice, +420 481 770 721, 
+420 739 589 473, exkurze@pivovarsvijany.cz, 
www.pivovarsvijany.cz

Pivo, limonády   
Beer, soft drinks * Bier, Limonaden * Piwo, lemoniady
Pivovar Nová Paka, a.s., Pivovarská 400, 509 01 Nová Paka, 
+420 493 727 031, broucek@novopackepivo.cz, 
www.novopackepivo.cz

Pivo, limonády   
Beer, soft drinks * Bier, Limonaden * Piwo, lemoniady
Pivovar Rohozec, a.s., Malý Rohozec 29, 511 01 Turnov, 
+420 481 323 166, +420 739 589 423, 
pivorohozec@pivorohozec.cz, www.pivorohozec.cz

Byliny z Ráje   
Herbal products * Produkte aus Kräutern 
Produkty z ziół
Ludmila Vondrová - produkty z bylin, Sněhov 689 - Malá Skála, 
468 22 Železný Brod, +420 603 492 920, lida.vondrova@volny.cz, 
www.bylinkyzraje.cz

Řepkové a slunečnicové oleje  
Rapeseed and sunfl ower oil 
Raps- und Sonnenblumenöle
Oleje rzepakowe i słonecznikowe
Fabio Produkt spol. s.r.o., Holín 92, 506 01 Jičín, +420 493 522 673, 
+420 603 154 766, fabioprodukt@fabioprodukt.cz, 
www.fabioprodukt.cz

Med, propolis  
Honey, Propolis * Honig, Propolis * Miód, propolis
Drahomíra Beranová, Holenice 6, 506 01 Jičín, +420 488 572 206, 
beran.domu@quick.cz

Sedmihorka - Pramenitá voda z Českého ráje
Sedmihorka - Spring water from the Bohemian Paradise
Sedmihorka - Quellenwasser aus dem Böhmischen 
Paradies
Woda źródlana z Czeskiego Raju
Kofola, a.s., závod Mnichovo Hradiště, Černá silnice 888, 
295 01 Mnichovo Hradiště, www.sedmihorka.com

ŘEMESLNÉ VÝROBKY
 Handicrafts  

 Handwerkserzeugnisse

 Wyroby rzemieślnicze

Autorské hutní sklo, plastiky a těžítka   
Signed, handmade glass, sculptures, and paperweights 
Handgefertigtes Hüttenglas, Plastiken und Briefbeschwerer
Autorskie szkło hutnicze, plastyki i obciążniki
Tomášova huť - Tomáš Oliva, Horecká 854, 468 22 Železný Brod, 
+420 603 522 079, tomoliva.tomasovahut@seznam.cz

Bižuterie z vinutých perlí   
Costume jewellery of coiled pearls 
Bijouterie aus Wickelperlen
Biżuteria z nawijanych koralików
Milena Ulčová, Skuhrov 18, 468 22 Železný Brod, 
+420 608 801 656, ulcovajbc@seznam.cz

Dekorativní a užitková keramika   
Decorative and utility ceramics
Dekorative sowie Gebrauchskeramik
Ceramika dekoracyjna i użytkowa
Chráněná dílna o. s. Sportem proti bariérám  - Český Ráj, 
Stanislava Suchardy 65, 509 01 Nová Paka, +420 734 501 236, 
spb-cr@atlas.cz, www.rajpohody.cz

Dětská hřiště  
Children’s playgrounds * Kinderspielplatz
Place zabaw dla dzieci
Tomovy parky s.r.o., Karlovice-Radvánovice 11, 511 01 Turnov, 
+420 481 389 181, +420 731 612 214, obchod@tomovyparky.cz, 
www.tomovyparky.cz

Dřevěné hračky
Wooden toys * Holzspielzeug * Zabawki drewniane
Jan Hoffmann, Bozkov 72, 512 13 Bozkov, +420 736 633 900, 
jan.hoffmann@email.cz

Dřevěné hračky  
Wooden toys * Holzspielzeug * Zabawki drewniane
Chráněná pracovní dílna Nouzov, Nouzov 189, 513 01 Semily, 
+420 773 113 268,
chpd-nouzov@seznam.cz, www.hracky-ze-dreva.cz

Dřevěné šperky   
Wooden jewellery * Holzschmuck * Biżuteria drewniana
Miroslava Řezníková, Koberovy 8, 468 22 Železný Brod, 
+420 487 354 657, +420 607 167 101, 
miroslava.reznikova@koberovy.cz, www.drsperk.vyrobce.cz

Dřevěné výrobky a řezbářské práce
Wooden products and wood carvings
Holzerzeugnisse und Holzschnitzarbeiten
Wyroby drewniane i prace snycerskie
viz. Ekofarma TRPOLA Statek u Macháčků - Petr Macháček

Háčkované čepice a klobouky  
Crocheted hats and caps * Gehäkelte Mützen und Hüte
Szydełkowane czapki i kapelusze
Martina Baňasová, Železný Brod 826, 468 22 Železný Brod, 
+420 484 350 826, +420 721 473 063, 
martina.banasova@volny.cz

Kabelky, peněženky a další módní doplňky  
Handbags, purses, and other fashion accessories 
Handtaschen, Portemonnaies und weitere Modeaccessoires
Torebki, portmonetki i inne modne dodatki
U Vincenta, Hnanice 12, 511 01 Hrubá Skála, +420 731 612 217, 
kabelkyuvincenta@gmail.com, www.uvincenta.cz

Keramika  
Ceramics * Keramik * Ceramika
Doubravka Fišerová, Skalany 25, 511 01 Vyskeř, +420 481 329 033, 
doubravkazeskalan@tiscali.cz, www.zivotnavsi.cz

Látkové hračky a dekorativní výrobky  
Fabric toys and decorative items
Stoffspielzeug und Dekoerzeugnisse
Zabawki szmaciane i wyroby dekoracyjne
Martina Hofmanová, K Hájku 1716, 509 01 Nová Paka, 
+420 724 742 857, marthof@seznam.cz, www.fl er.cz/hadracci, 
www.fl er.cz/roztomilosti

Lidová keramika   
Folk ceramics * Volkstümliche Keramik * Ceramika ludowa
Hrnčířský dvůr Zvířetice, Zvířetice 5, 294 01 Bakov nad Jizerou, 
+420 606 624 124, hrncirskydvurzviretice@seznam.cz, 
www.hrncirskydvurzviretice.cz

Železnobrodské skleněné fi gury

Iveta Dandová, výrobky z orobince 

Jan Hoffmann, 
dřevěné hračky
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Ryté sklo
Engraved glass * Graviertes Glas * Szkło grawerowane
Lucie Pejchová, Na Vápence 755, 468 22 Železný Brod, 
+420 604 853 184, glyptic@email.cz, www.glyptic.cz

Řezané a broušené kameny a minerály  
Cut and ground stones and minerals 
Handgeschnittene und –geschliffene Steine und Minerale
Cięte i szlifowane kamienie i minerały
Pavel Ježek, Vesec 75, 511 01 Mírová pod Kozákovým, 
+420 604 387 599, vesec@centrum.cz, www.jaspis.cz

Skleněná bižuterie, vinuté perle a fi gurky   
Glass costume jewellery, coiled pearls, and fi gures
Glasbijouterie, Wickelperlen und Figuren
Szklana biżuteria, koraliki nawijane i fi gurki
Iveta Valentová, Jana Žižky 376, 513 01 Semily, +420 608 028 477, 
ivvall@tiscali.cz

Skleněné foukané fi gurky   
Blown glass fi gures * Mundgeblasene Glasfi gürchen
Szklane wydmuchiwane fi gurki
Karel Sobotka, Těpeře 64, 468 22 Železný Brod, +420 606 127 236, 
sobotka.fi gurky@seznam.cz, www.sklenene-foukane-fi gurky.cz

Skleněné šperky a doplňky   
Glass jewellery and accessories
Glasschmuck und Accessoires
Szklana biżuteria i dodatki
Helena Paterová - skleněné šperky a doplňky, Záhoří 34, 
513 01 Záhoří, +420 603 707 251, paterova.helena@seznam.cz, 
www.czechmarque.co.uk

Skleněné šperky, výtvarná díla   
Glass jewellery, art * Glasschmuck, Kunsthandwerk
Szklana biżuteria, plastyki
Atelier Kamila - Kamila Parsi Žďárská, Rohliny 39, 511 01 Turnov, 
+420 481 313 197, +420 777 937 484, kamila@quick.cz, 
www.parsi-glass.cz

Šitá skleněná bižuterie    
Sewn glass costume jewellery * Genähte Glasbijouterie
Szyta biżuteria szklana
Bc. Kateřina Jínová, Svatopluka Čecha 468, 513 01 Semily, 
+420 773 174 028, katerina.jinova@seznam.cz, 
http://koralky.nafoceno.cz/

Šperky s českým granátem    
Czech garnet jewels * Schmuck aus tschechischem Granat 
Biżuteria z czeskim granatem
Granát, d.u.v. Turnov, Výšinka 1409, 511 01 Turnov, 
+420 481 357 212, centrum@granat.cz, www.granat.eu

Šperky s českými granáty, vltavíny a olivíny   
Jewellery with Czech garnets, moldavite, and chrysolite
Schmuck aus tschechischem Granat, Moldavit und Olivin
Biżuteria z czeskimi granatami, wltawinami i oliwinami
Janků Lubomír, Chutnovka 60, 511 01 Mírová pod Kozákovem, 
+420 481 324 348, +420 721 424 472, 
ceskygranatvltavin@email.cz, www.ceskygranatvltavin.estranky.cz

Užitková keramika   
Utility ceramics * Gebrauchskeramik * Ceramika użytkowa
Zdenka Baladránová, Žďár 84, 294 12 Žďár, +420 326 789 084, 
+420 728 730 466, chalupa63@seznam.cz

Vinuté perle, šperky, bižuterie, 
skleněné fi gurky   
Coiled pearls, jewellery, costume jewellery, glass fi gures 
Wickelperlen, Schmuck, Bijouterie, Glasfi gürchen
Nawijane koraliki, ozdoby, biżuteria, fi gurki szklane
Lampglas, s.r.o., Štefánikova 520, Železná 103, 
468 22 Železný Brod, +420 603 178 960, info@lampglas.cz, 
www.lampglas.cz, www.bijouxvenetia.cz

Výrobky z orobince   
Reed products * Erzeugnisse aus Rohrkolben
Wyroby z pałki
Iveta Dandová, Smetanova 580, 295 01 Mnichovo Hradiště, 
+420 326 771 111, +420 723 301 963, orobinec.iveta@seznam.cz, 
www.orobinec.cz

Ručně předená ovčí vlna 
a pletené výrobky z vlny   
Sheep’s wool products * Erzeugnisse aus Schafswolle
Wyroby z wełny owczej
Maruše Nová, Pension Ort, 506 01 Holenice 28, +420 481 382 459, 
+420 603 702 954, p-ort@sendme.cz, www.pension-ort.cz

Cínové předměty   
Tin items * Zinnsachen * Przedmioty cynowe
Ladislava Růžičková, Radvánovice 72, 511 01 Turnov, 
+420 736 487 177, ladena.ruz@seznam.cz, www.cinarstvi.net

Přehled nositelů značky Regionální produkt Český ráj k 31. 1. 2013.

PRODEJNY REGIONÁLNÍCH 
PRODUKTŮ Z ČESKÉHO RÁJE 

 SHOPS SELLING REGIONAL PRODUCTS 
 FROM BOHEMIAN PARADISE 

 VERKAUFSSTELLEN REGIONALER PRODUKTE 
 AUS DEM BÖHMISCHEN PARADIES

 SKLEPY Z WYROBAMI REGIONALNYMI 
 Z CZESKIEGO RAJU

Pekárna a cukrárna Mikula
Turnov: 5. května 468, 5. května 30, Nádražní 1121, Studentská 1064 
Rovensko p. Troskami: Komenského 24
Mírová pod Kozákovem: Bělá 39, Vyskeř 15
Semily: Nádražní 359, 
Mnichovo Hradiště: Masarykovo nám. 243
+420 481 313 536, info@pekarnamikula.cz, 
www.pekarnamikula.cz

Regionální produkty Český ráj
Turnov: Palackého 473 (+420 775 399 090), 
Skálova 91 (+420 606 093 205)
Liberec: ul. v Úvoze (spojka Husovy ul. a ul. 5. Května – 
pod nemocnicí), (tel.: +420 739 589 739), 
www.potravinyceskyraj.cz

Infoshop Vejměnek – Infocentrum, kavárna 
a vinárna Malá Skála
Provoz prodejny je sezónní, duben až říjen.
Vranové I.díl 12, 468 33 Malá Skála 
(roubené stavení naproti Boučkově statku)
+420 773 877 550, infocentrum.malaskala@email.cz, 
www.vejmenek.cz

Farmářka z Ráje
Turnovská 268, 295 01 Mnichovo Hradiště
+420 732 167 581, Dagmar.Motlova@seznam.cz, www.zraje.cz

Muzejní prodejna v Turnově
Muzeum Českého ráje, Skálova 71, 511 01 Turnov
+420 481 322 106, zitkova@muzeum-turnov.cz, 
www.muzeum-turnov.cz

Prodejna regionálních výrobků na hradě Valdštejn
Provoz prodejny je sezónní od července do září.
Hrad Valdštejn, Kadeřavec 18, 511 01 Turnov
+420 608 028 477, ivvall@tiscali.cz

Iveta Valentová, 
sklářská výroba 

Moštovna Lažany, mošty 

Lubomír Janků, šperky 
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Certifi kované regionální výrobky lze zakoupit 
také v Informačním středisku CHKO Český ráj 
v Arboretu Bukovina na Hrubé Skále, 
Regionálním turistickém informačním centru 
v Turnově a dalších informačních centrech. 

Certifi ed regional products are also available in some 
tourist information centres around the region. 

Zertifi zierte Regionalerzeugnisse können auch 
in einigen Touristeninformationszentren der Region 
erworben werden.

Certyfi kowane regionalne wyroby można kupić 
również w niektórych turystycznych centrach 
informacyjnych w regionie.

DALŠÍ EXKURZE 
DO ŘEMESLNÝCH DÍLEN 
A PIVOVARŮ 

 TRIPS TO OTHER CRAFTSMAN WORKSHOPS 
 AND BREWERIES  

 AUSFLÜGE IN WEITERE HANDWERKSSTÄTTEN 
 UND BRAUEREIEN 

 ZWIEDZANIE INNYCH WARSZTATÓW 
 RZEMIEŚLNICZYCH I BROWARÓW

Detesk s.r.o.
Příkrá 401, 468 22 Železný Brod, +420 483 390 530, 
+420 483 389 331, info@detesk.cz, www.detesk.cz

DT GLASS - fi remní prodejna 
s ukázkou výroby
Masarykova 4, 468 22 Železný Brod, +420 483 306 019,
eshop@dtglass.cz, www.dtglass.cz

FIPOBEX spol. s r. o.
Pěnčín 60, 468 21 Pěnčín, +420 483 368 411, 
exkurze@fi pobex.cz, www.fi pobex.cz

Sklářská výroba Liglass, a. s.
Líšný 6, 468 22 Železný Brod, +420 483 392 041, 
+420 775 018 107, info@liglass.cz, www.liglass.cz

SUPŠ sklářská Železný Brod
Smetanovo zátiší 470, 468 22 Železný Brod, +420 483 346 162, 
sekretariat@supss.cz, www.supss.cz

Pivovar Klášter
294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou, +420 326 771 421, 
+420 608 330 380, klaster@iol.cz, 
www.pivovarklaster.cz/pivovar/exkurze/

Exkurze do výroby a závodu 
Škoda Auto a. s.
Václava Klementa 294, 293 60 Mladá Boleslav, 
+420 326 831 134, +420 326 832 038, 
museum@skoda-auto.cz,
http://new.skoda-auto.com/cs/experience/museum/Pages/
museum.aspx

LAMPGLAS s. r. o.
Prodejny: 
Štefánikova 520, 468 22 Železný Brod
Železná 103, 468 22 Železný Brod
tel.: +420 603 178 960
info@lampglas.cz
www.lampglas.cz
www.bijouxvenetia.cz

Lampglas s. r. o. nabízí široký sortiment ručně vinutých perlí (korálků), šperků, bižu-
terie, skleněných fi gurek a komponentů na výrobu bižuterie. Vše je možné zakoupit 

ve dvou fi remních prodejnách v Železném Brodě, vzdálených od sebe 2 min. cesty. Tam pro-
bíhá i předvádění výroby (v obchodě v Železné ul.) a rukodělné dílničky, kde si můžete sami 
vytvořit svůj vlastní šperk z vinutých perlí.

Lampglas s.r.o. offers a wide range of manually made pearls (beads), jewellery, trin-
kets, glass ornaments, and components for trinket manufacturing. Everything can 

be purchased in two company shops in Železný Brod, just a 2-minute walk from each other, 
where you can view the manufacturing process and create your own jewellery from pearls.

Die Lampglas s.r.o. bietet ein breites Sortiment an manuell hergestellten Wickelperlen (Korallen), 
Schmuck, Bijouterie, Glasfi gürchen sowie Artikeln zur Bijouterieherstellung. Dies alles können 

Sie in unseren beiden, nur 2 Gehminuten voneinander entfernt liegenden Firmenverkaufsstellen in Že-
lezný Brod erwerben, in denen sowohl Vorführungen des Herstellungsprozesses sowie der Manufaktur-
werkstätte stattfi nden, oder aber Sie selbst Ihren eigenen Schmuck aus Wickelperlen herstellen können.

Lampglas s.r.o. oferuje szeroki asortyment ręcznie nawijanych koralików, ozdób, biżuterii, szklanych 
fi gurek i komponentów do produkcji biżuterii. Wszystko można kupić w dwóch sklepach fi rmowych 

w miejscowości Železný Brod, leżących od siebie 2 min. pieszo, gdzie jest też demonstrowana produkcja i war-
sztaty rękodzielnicze, gdzie można samodzielnie wykonać swoją własną ozdobę z nawijanych koralików.

Lampglas, s. r. o., 
rukodělné dílničky
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měru tak, aby byla za-
jištěna dokonalá harmo-

y yy y

nie chuti. Všichni znalci,
j

včetně žen, si tak mohou
vychutnat to správné ře-
zané pivo.

světlý ležák,
obsah alkoholu: 5,0 %

Tradiční ležák s bohatou 
pěnou, vyváženou plnos-
tí a lahodně hořkou chu-

yy

tí, která pobízí k dalšímu 
napití. Vhodný pro chvíle
zábavy s přáteli a kama-

ýý

rády, při grilování masa
yy

či ryb.
y

světlé lehké pivo,
obsah alkoholu: 3,2 %

Skaláczech je lehké pivo,
které se vyznačuje nižší 

j

plností a jemnou vyvá-
y j

ženou hořkostí. Má níz-
j yj

ký obsah alkoholu a malý 
obsah zbytkového cuk-
ý ýý

ru a proto je určen pro
vyznavače zdravého ži-

j

votního stylu, sportovce
y

a při těžké práci.
y

světlý ležák Premium,
obsah alkoholu: 5,3 %

Plná chuť a příjemná
hořkost je cítit v každém 

jj

doušku. Optimální pro
jj

vzácné okamžiky pohody
a klidu. Při této skutečné 

y yy

„dvanáctce“ nejlépe vy-
chutnáte svou oblíbenou

j yj

pečeni, omáčku či guláš.

ochucený řezaný ležák,
obsah alkoholu: 5,0% 

Pivo s temně rubínové 
barvy s mírně načerve-
nalou pěnou. Středně sil-

yy

ná malinová vůně a chuť 
doplňuje vůni a hořkost 
chmele a tvoří zajíma-

j

vou kombinaci chuti po-
j

lotmavého ležáku s mír-
ným sladkokyselým ma-
linovým dozvukem. Ten-

ý y ýý y

to ležák byl vytvořen pro 
ýý

náročné konzumenty,
y y

kteří hledají netradiční 
y

chuťový požitek.
jj

světlé speciální pivo,
obsah alkoholu: 6,0 %

Silnější pivo s vyšším ob-
sahem alkoholu, s výraz-

j yj

nou chlebnatou plností 
ýý

a chmelovou hořkostí v do-
konalé harmonii. Dobře
se hodí pro slavnostní pří-
ležitosti, dokáže nahradit
jakýkoliv aperitiv či desti-
lát. Přípitek se stane mi-
j ýj ý

mořádným zážitkem.

2012 09 24inzerce 210x210 mm.indd   2 24.9.2012   13:50:20



6 2 w w w . r e g i o n a l n i p r o d u k t . c zK R A J I N A  S  T R A D I C Í … 

GRANÁT
DRUŽSTVO UMĚLECKÉ VÝROBY TURNOV

Výrobce tradičních originálních šperků s českým granátem. Největší kolekce, 
tradiční i moderní vzory. Jediný majitel lomu na české granáty.

60 let výroby šperků s českými granáty 
v družstvu Granát Turnov, 1953 - 2013

Granát, DUV, Turnov
Výšinka 1409, 511 01 Turnov

tel.: +420 481 357 216
obchod@granat.cz

PRODEJNY:
Praha 1, Dlouhá 28 a 30

Praha 1, Panská 1
Praha 1, Pánská pasáž, Na Příkopě 23

Turnov, nám. Českého ráje 4
Liberec, Pražská 502/3

České Budějovice, Dr. Stejskala 9
Český Krumlov, Latrán 53

www.granat.cz

... krása tradice  
A manufacturer of traditional Czech garnet jewellery. The most extensive collection and 
traditional modern designs. The only Czech garnet quarry owner. 60 years of Czech garnet 
jewellery manufacturing.

Traditionelle Herstellung von originellem Schmuck aus tschechischem Granat. Umfangrei-
che Kollektion, traditionelle und moderne Modelle. Einziger Eigner eines Steinbruches mit 
Vorkommen von tschechischem Granat. 60 Jahre Schmuckherstellung 
mit tschechischem Granat.

Producent tradycyjnych oryginalnych klejnotów z czeskim granatem. 
Największa kolekcja, tradycyjne i nowoczesne wzory. Jedyny właściciel 
kamieniołomu czeskich granatów. 60 lat produkcji biżuterii z czeskim 
granatem.
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VALENTOVÁ IVETA 
SKLÁŘSKÁ VÝROBA

J. Žižky 376, 513 01 Semily
tel.: +420 608 028 477
ivvall@tiscali.cz

Sklářská výroba – 
fi gurky, šperky, vinuté perle…

SEMPRA TURNOV, s. r. o.

Vrchhůra 213, 511 01 Turnov
tel.: +420 481 321 273
 +420 607 883 007
 +420 608 034 974
sempra-turnov@seznam.cz
www.sempra-turnov.cz

Jahody - plody a sazenice 
zhruba 30ti druhů 

z udržovacího šlechtění.

BYLINKY Z RÁJE

Sněhov 689, 468 22 Malá Skála
www.bylinkyzraje.cz

Bylinná mýdla, oleje, 
levandulové dárky, 
sušené bylinky.

Herbal soaps, oils, 
lavender gifts, 
dried herbs.

Kräuterseifen und –öle, 
Geschenkartikel aus Lavendel, 
getrocknete Kräuter. 

Mydła ziołowe, oleje, 
upominki lawendowe, 
suszone zioła. 

MOŠTOVNA LAŽANY

ČESKÉ MOŠTY
             z Českého ráje 

PODNIKOVÁ PRODEJNA 
LAŽANY U TURNOVA: 
PO – ČT 6.00 – 14.00

PÁ 6.00 – 16.00
SO 8.00 – 12.00

+420 485 146 114
www.mostovna-lazany.cz



PEKÁRNA  
A CUKRÁRNA 
MIKULA

• křehké a voňavé pečivo, nadýchané 
zákusky, dorty jako malované, nazdobené 

chlebíčky – poctivá chuť díky kvalitním surovinám 
a původním výrobním postupům 

• tradiční regionální pochoutky našich babiček – kruchovky, 
mrkváky, bramborový štrúdl a další 

• osvěžující točená zmrzlina vlastní receptury

• příjemné posezení a dětský koutek 
v cukrárnách v Turnově a Mnichově 
Hradišti

www.pekarnamikula.cz

Zastavte se u Mikuly: Turnov, Mnichovo 
Hradiště, Semily, Rovensko pod Troskami, 
Mírová pod Kozákovem – Bělá, Vyskeř

...tak chutná Český ráj!
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výtah
lift    Fahrstuhl    winda

room servis
room service    Zimmerservice    room serwis

snídaně
breakfast    Frühstück    śniadanie

plná penze
full board    Vollpension    pełne wyżywienie

trezor
safe    Tresor    sejf

masáže, rehabilitace
massage, physiotherapy    Massagen, Rehabilitation    
masaże, rehabilitacja

polopenze
half board    Halbpension    śniadanie + obiadokolacja

nekuřácké prostředí
non-smoking environment    Nichtraucherbereich    
miejsce dla niepalących

chatky
cottages    Finnhütten    domki

možnost nákupu
shopping facilities    Einkaufsmöglichkeit    możliwość zakupów

praní, žehlení
washing and ironing    Waschen, Bügeln    pranie, prasowanie

konferenční služby
conference services    Konferenzdienstleistungen    usługi konferencyjne

taxi
taxi    Taxi    taxi

programy pro rodiny s dětmi
programmes for families with children    Programme für Familien 
mit Kindern    programy dla rodzin z dziećmi

outdoorové programy
outdoor programmes    Outdoor Programme    programy plenerowe

program volného času
free time programmes    Freizeitprogramme    programy wolnoczasowe

jazykové znalosti
language skills    Sprachkenntnisse    znajomość języków obcych

směnárna
exchange offi ce    Wechselstube    kantor

uzavřené parkoviště
enclosed carpark    geschlossener Parkplatz    parking zamykany

solárium
solarium    Solarium    solarium

stolní tenis
table tennis    Tischtennis    tenis stołowy

konferenční místnost
conference room    Konferenzraum    sala konferencyjna

sauna
sauna    Sauna    sauna

jízdárna
riding school    Reitplatz/Reithalle    ujeżdżalnia

půjčovna sportovních potřeb
sporting equipment rental    Verleih von Sportbedarf    
wypożyczalnia sprzętu sportowego

venkovní bazén
outdoor pool    Außenschwimmbecken    basen otwarty

půjčovna kol
bike rental    Radverleih    wypożyczalnia rowerów

kreditní karty
credit cards accepted    Kreditkarten akzeptiert    
karty kredytowe honorowane

vybavení pro školení
training equipment    Ausstattung für Schulungen    
wyposażenie dla szkoleń

dětské hřiště
playground    Kinderspielplatz    plac zabaw

parkoviště
car park    Parkplatz    parking

garáž
garage    Garage    garaż

tělocvična, fi tness
gym, fi tness centre    Sporthalle, Fitnessraum    sala gimnastyczna, fi tness

billiard, kulečník
billiards, pool    Billiard    bilard

bezbarirérový přístup
disabled access    Barrierefreier Zugang    
dostosowanie dla osób niepełnosprawnych

klubovna
club room    Klubraum    świetlica

hřiště
playing fi eld    Sportplatz    boisko

zvířata akceptována
animals accepted    Haustiere akzeptiert    zwierzęta akceptowane

úschovna sportovních potřeb
locker room for sporting equipment    Aufbewahrung von Sportbedarf    
przechowalnia sprzętu sportowego

minigolf
mini golf    Minigolf    minigolf

zahrada, terasa
garden, terrace    Garten, Terrasse    ogród, taras

krytý bazén
indoor pool    Schwimhalle    basen kryty

půjčovna lyží
ski rental    Skiverleih    wypożyczalnia nart

taneční parket
dance fl oor    Tanzparkett    parkiet taneczny

tenisové kurty
tennis courts    Tennisplätze    korty tenisowe

parkoviště pro autobusy
coach parking    Busparkplatz    parking dla autobusów

Kapacita
Capacity    Kapazität    Liczba miejsc

bar
bar    Bar    bar

pokoj s WC
room with WC    Zimmer mit WC    pokój z WC

internet v objektu
internet in the building    Internetanschluss im Objekt    Internet 
na terenie obiektu

Cena za objekt mimo sezónu od
Price for the whole cottage out of season from    Preis pro Ferienhaus 
Nebensaison ab    Cena za obiekt między sezonami od

TV ve společenské místnosti
TV in the common room    Fernseher im Gesellschaftsraum    
TV we wspólnym pomieszczeniu

fax k dispozici
fax available    Fax zur Verfügung    faks do dyspozycji

Cena za osobu mimo sezónu od
Price for person out of season from    Preis pro Person 
Nebensaison ab    Cena za osobę poza sezonem od

gril, ohniště
grill, fi replace    Grill, Feuerstelle    grill, ognisko

společná koupelna
communal bathroom    Gemeinschafts-Bad    wspólna łazienka

WiFi
WiFi    WiFi    WiFi

pokoj se sprchou
room with shower    Zimmer mit Dusche    pokój z prysznicem

pokoj s rádiem
room with radio    Zimmer mit Radio    pokój z radiem

kavárna
cafe    Café    kawiarnia

Cena za osobu v sezóně od
Price for person in season from    Preis pro Person Hauptsaison ab    
Cena za osobę - sezon od

zahradní restaurace
garden restaurant    Gartenrestaurant    restauracja ogrodowa

společné WC
communal WC    Gemeinschafts-WC    wspólne WC

internet na pokoji
internet in the room    Internetanschluss im Zimmer    Internet w pokoju

pokoj s umyvadlem
room with washbasin    Zimmer mit Waschbecken    pokój z umywalką

TV-SAT
TV-SAT    SAT-Fernsehen    TV-SAT

možnost vaření
cooking facilities    Kochmöglichkeit    możliwość gotowania

Cena za objekt v sezóně od
Price for the whole cottage in season from    Preis pro Ferienhaus 
Hauptsaison ab    Cena za obiekt w sezonie od

TV na pokoji
TV in the room    Fernseher auf dem Zimmer    TV w pokoju

veřejný telefon
public telephone    öffentlicher Fernsprecher    ogólnodostępny telefon

pokoj s vanou
room with bath    Zimmer mit Wanne    pokój z wanną

pokoj s balkónem
room with balcony    Zimmer mit Balkon    pokój z balkonem

možnost stanování
camping possible    Zeltmöglichkeit    pole namiotowe

Apartmán, privát
Apartment, private accommodation    Appartment, 
Privatzimmer    Apartament, kwatera prywatna

Kemp
Camp Site    Camping    Kamping

Turistická ubytovna
Hiking chalets and hostels    Touristische Berghütten, 
Herbergen    Schronisko turystyczne i dom noclegowy

Penzion, ubytování v soukromí
Guest house, Private Accommodations    
Pension, Privatunterkünfte    Pensjonat, Kwatery prywatne

Chata, chalupa
Chalet and cottage    Ferienhütte, Landhaus    Chata i domek

Hotel
Hotel    Hotel    Hotel
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PIZZERIE – PENZION „U MARUŠKY“
Radvánovice 53, Turnov 511 01
tel.: +420 603 461 551 
umarusky@atlas.cz
www.umarusky.cz

60 > 300,- Kč > 300,- Kč

Pension und Pizzeria „U Marušky“ befi nden sich in Sichtweite von der Burgruine Trosky sowie dem 
Schloss „Hrubá Skála“. Wir bieten qualitativ hochwertige Unterbringung für bis zu 60 Personen zu 

vernünftigen Preisen. Unübertreffl iche Frühstücksempfänge werden in unserem stilvoll eingerichteten, ita-
lienischen Restaurant serviert. Wir bieten hausgemachte Pizza und Spezialitäten aus der italienischen und 
tschechischen Küche an. 200 m entfernt von der Pension befi ndet sich der Natur-Vergnügungspark „Glückli-
ches Land“ für Kinder www.stastnazeme.cz. Zug- und Busverbindungen in 100 m Entfernung von der Pension.

Pensjonat i pizzeria U Marušky znajduje się niedaleko zamku Trosky i zamku Hrubá Skála. 
Oferujemy wygodne noclegi aż dla 60 osób za przystępne ceny. Bezkonkurencyjne rauto-

we śniadanie podawane w stykowej włoskiej restauracji. Oferujemy domową pizzę i specjały kuchni 
włoskiej i czeskiej. 200 m od pensjonatu znajduje się naturalny areał dziecięcy Šťastná země (Szczęśliwy 
kraj) www.stastnazeme.cz. Pociąg, autobus 100 m od pensjonatu.

Penzion a pizzerie U Marušky se nachází na dohled od zříceniny hradu Trosky 
a zámku Hrubá Skála. Nabízíme kvalitní ubytování až pro 60 osob za rozumné ceny. 

Nepřekonatelné rautové snídaně servírované ve stylové italské restauraci. Nabízíme domácí 
pizzu a speciality italské a české kuchyně. Asi 200 m od penzionu se nachází přírodní dětský 
areál Šťastná země www.stastnazeme.cz. Vlak, bus 100 m od penzionu.

The U Marušky guest house and pizzeria is located close to the Trosky Castle ruins 
and Hrubá Skála Castle. We offer high quality accommodation for up to 60 persons at 

reasonable prices. We provide an excellent buffet breakfast served in our stylish Italian restau-
rant. We offer homemade pizza and specialities from Czech and Italian cuisine. The Šťastná 
země children’s play area is located 200 m from the guest house; go to www.stastnazeme.cz. 
The train and bus are just 100 m from the guest house.

HOTÝLEK„NA VÝŠINCE“
Výšinka 459, Turnov 511 01
tel.: +420 603 461 551
info@navysince.cz
www.navysince.cz

25 > 350,- Kč > 250,- Kč

Hotýlek Na Výšince nabízí klidné kvalitní ubytování s vynikající dostupnosti všech 
míst Českého ráje. Okrajová část Turnova. Bus 50 m,vlak 600 m. Vynikající snída-

ně, domácí česká kuchyně, nekuřácký salonek, zahradní restaurace, dětské hřiště. 100 m 
od hotýlku privátní sauna, vířivka, bowling, kryté a venkovní tenisové kurty, masáže. Nepře-
berné množství sportu, zábavy a kultury, www.thturnov.cz.

The Hotel Na Výšince offers quiet quality accommodation with excellent accessibi-
lity to all of Bohemia Paradise’s sites. It is located in a neighbourhood  of Turnov. 

The bus is 50m away and the train station is just 600 m. The hotel offers excellent breakfast, 
domestic Czech cuisine, a non-smoking lobby, a garden restaurant and a children’s play-
ground. A private sauna, whirlpool, bowling, covered and open tennis courts and massages 
are all within 100m from the hotel. There are many options for various sporting activities, 
entertainment and culture; go to www.thturnov.cz

Das kleine Gasthaus „Na Výšince“ bietet ruhige, qualitativ hochwertige Unterkunft mit her-
vorragender Erreichbarkeit aller Orte des Böhmischen Paradieses. Am Randgebiete von Turnov 

gelegen. Bushaltestelle in 50 m, Zugstation in 600 m Entfernung. Hervorragendes Frühstück, tschechis-
che Hausmannskost, Nichtraucher-Salon, Gartenrestaurant, Kinderspielplatz. 100 m vom Gasthaus 
entfernt befi nden sich eine Privatsauna, ein Sprudelbad, eine Bowlinganlage, überdachte und unüber-
dachte Tennisplätze; Massageangebot. Unerschöpfl iche Möglichkeiten hinsichtlich Sport, Unterhaltung 
und Kultur, www.thturnov.cz.

Hotelik Na Výšince oferuje spokojne, wygodne noclegi z doskonałym dostępem do wszystkich 
miejsc Czeskiego Raju. Peryferyjna część Turnova. Autobus 50 m, pociąg 600 m. Wyborne śni-

adania, domowa czeska kuchnia, salonik dla niepalących, restauracja ogrodowa, plac zabaw dla dzieci. 
100 m od hoteliku prywatna sauna, wirówka, bowling, kryty i odkryte korty tenisowe, masaże. Nieprze-
brane ilości sportu, zabawy i kultury, www.thturnov.cz.



 Accommodation  Unterkunft  Zakwaterowanie 6 9T u r n o v s k o

PENZION U HOUSENKY 
Klokočí 27, 511 01 Turnov
tel.: +420 602 209 626
hajek@uhousenky.cz
www.uhousenky.cz

22+2 > 250,- Kč > 150,- Kč

22+2 > 6.000,- Kč > 3.600,- Kč

Das neue Ferienhaus „U Housenky“ bietet Ihnen angenehme Unterkunft im Herzen des Böhmis-
chen Paradieses. Ihren erholsamen Aufenthalt am Fuße der Klokočské-Felsen kann hier allerhöch-

sten das Jauchzen Ihrer Sprösslinge beeinträchtigen, für die wir unser Ferienhaus mit einer ausreichenden 
Menge an Attraktionen inklusive Schwimmbecken und Infrasauna ausgestattet haben.  Im Sommer Ausfl üge 
quer durch das Böhmische Paradies, im Winter Skifahren im Riesengebirge oder in Turnov. Ein idealer Urlaub 
für vielköpfi ge Familien mit Kindern. Wir bieten Wochen- oder Wochenendsaufenthalte an.

Nowa chata „U Housenky“ oferuje przyjemne noclegi w sercu Czeskiego Raju. Spokojny pobyt 
pod formacją Klokočské skaly może naruszyć tylko radość Waszych dzieci, dla których chatę 

wyposażyliśmy w mnóstwo atrakcji, łącznie z basenem i infrasaunę. W lecie wycieczki po Czeskim Raju, 
w zimie narty w Karkonoszach lub miejscowości Turnov. Idealny urlop dla dużych grup rodzin z dziećmi. 
Oferujemy pobyty tygodniowe lub weekendowe.

Nová chalupa „U Housenky“ Vám nabízí příjemné ubytování v srdci Českého ráje. 
Klidný pobyt pod Klokočskými skalami může narušit pouze jásot Vašich ratolestí, 

pro které jsme chalupu vybavili dostatečným množstvím atrakcí včetně bazénu a infrasauny.  
V létě výlety po Českém ráji, v zimě lyžování v Krkonoších či Turnově. Ideální dovolená pro 
velké party rodin s dětmi. Nabízíme týdenní či víkendové pobyty.

The new „U Housenky“ cottage offers pleasant accommodation in the heart of Bo-
hemian Paradise. Your peaceful stay below the Klokočské skály (rocks) can only be 

interrupted by the excitement of your children, because the cottage includes many attractions 
including a swimming pool and infra-sauna. In the summer, you can take trips throughout Bo-
hemian Paradise. In the winter, you can enjoy skiing in Krkonoše or Turnov. The location is ideal 
holidays enjoyed by large groups of families with children. We offer weekly and weekend stays.

HOTEL ŠTEKL HRUBÁ SKÁLA
Hrubá Skála 5, 511 01 Turnov
tel.: +420 481 389 684
 +420 777 737 189
info@hotel-stekl.cz
www.hotel-stekl.cz

61 > 495,- Kč > 495,- Kč

Tříhvězdičkový hotel zámeckého stylu nabízí ve své kategorii nadstandardní ubytování v nově re-
konstruovaných pokojích v cenách od 990,- Kč/pokoj a den. Cena ubytování obsahuje snídani for-

mou teplých a studených bufetových stolů. Terasa s dětským hřištěm vás zve k příjemnému letnímu posezení, 
kde vám připravíme i grilovaná jídla přímo na terase. Parkování zdarma na oploceném a hlídaném parkovišti.

A three-star hotel in a castle-like style offers high standard accommodation in recently renovated 
rooms from CZK 990/room/day. The price of accommodation includes both warm and cold buffet 

breakfast. A garden terrace with playground offers a pleasant relaxation in summer; grilled specialities are 
made directly on the terrace. Free guarded parking available on-site.

Das Drei-Sterne-Hotel im Schlossstil bietet in seiner Kategoerie hochqualitative Unterkunft in frisch 
renovierten Zimmern zu Preisen ab 990 CZK/ Zimmer und Tag. Der Preis beinhaltet warmes und kaltes 

Frühstücksbuffet. Die Terrasse mit Kinderspielplatz lädt Sie zum angenehmen Sitzen im Freien ein. Gern bereiten 
für Sie auch direkt auf der Terrasse gegrillte Speisen zu. Parken auf umzäunten und bewachten Parkplätzen.

Trzygwiazdkowy hotel w stylu zamkowym oferuje ponadstandardowe noclegi w swojej kategorii 
w nowo zmodernizowanych pokojach w cenach od 990 CZK/ pokój na dobę. Ceny noclegów są ze 

śniadaniem formą gorącego i zimnego bufetu. Taras z placem zabaw dla dzieci zaprasza do przyjemnego 
letniego odpoczynku, przygotujemy tu dla Państwa dania z grilla bezpośrednio na tarasie. Parkowanie bez-
płatne na ogrodzonym i strzeżonym parkingu.



7 0 T u r n o v s k oU B Y T O V Á N Í  V  Č E S K É M  R Á J I

ROUBENKA VYSKEŘ
Vyskeř 133, 512 64 Vyskeř
tel.: +420 493 535 043
 +420 602 104 700
laska.ludek@seznam.cz
www.roubenka-ceskyraj.cz

10 > 3.000,- Kč > 2.500,- Kč

Ideální dovolená nejen pro rodiny s dětmi. Ubytování v srdci Českého ráje ve dvou 
stylově a luxusně zařízených apartmánech v klidné části obce. Možno využít ven-

kovní pergolu s grilem, malé wellness zařízení, půjčujeme kola, sportovní potřeby, in-line 
a na vyžádání nabízíme v přízemí objektu velkou společenskou místnost s barem (lze zajistit 
nákup regionálních piv Českého ráje). Celoroční provoz, vhodné i pro náročné klienty.

This location is ideal for holidays for all, including families with children. Accommo-
dation is provided in the heart of Český ráj in two stylish and luxurious-equipped 

apartments in a quiet part of the village. It is possible to use the outdoor pergola, small 
wellness centre, bike rental, sporting equipment, in-line skates, and upon request, you can 
use our large lobby with a bar on the ground fl oor (we can purchase regional beer brands from 
Bohemia Paradise). Suitable all year round, also for demanding clients.

Ein idealer Urlaub nicht nur für Familien mit Kindern. Unterkunft im Herzen des Böhmischen Paradieses 
in zwei stilvollen sowie luxuriös eingerichteten Appartements in ruhiger Gemeindelage. Gerne kön-

nen Sie die Außenpergola mit Grill sowie unsere kleine Wellness-Einrichtung nutzen; wir vermieten Fahrräder, 
Sportbedarf, Inline-Skates, und auf Anfrage stellen wir im Erdgeschoss des Objektes eine große Veranstal-
tungsräumlichkeit mit Bar für gesellschaftliche Anlässe zur Verfügung (ebenfalls organisieren wir für Sie gerne den 
Einkauf regionaler Biere aus dem Böhmischen Paradies). Ganzjähriger Betrieb, auch für anspruchsvolle Kunden.

Idealny urlop nie tylko dla rodzin z dziećmi. Noclegi w sercu Czeskiego Raju w dwóch stylowo 
urządzonych apartamentach w spokojnej części miejscowości. Można korzystać z pergoli z grillem, 

małego salonu odnowy biologicznej, wypożyczamy rowery, sprzęt sportowy, in-line a na życzenie oferuje-
my na parterze obiektu dużą świetlicę z barem (można zapewnić zakup regionalnych piw Czeskiego Raju). 
Czynne cały rok, zadowoli nawet wymagających klientów.

UBYTOVÁNÍ U OBROČNÍKŮ

Skalany 25, 511 01 Turnov
tel.: +420 481 329 365
 +420 728 404 730
obrocnikovi@gmail.com
www.zivotnavsi.cz

8 > 250,- Kč > 250,- Kč

U objektu trvalý parkur 
pro 3D lukostřelbu.

Permanent park for 3D archery 
by the building.

Bei dem Objekt befi ndet sich ein bestän-
diger Parcours für 3D-Bogenschießen.

Obok obiektu stały parkur 
do 3D strzelania z łuku.
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HOTEL PARADIS

5.května 63, Turnov 511 01
tel.: +420 481 311 546
 +420 608 800 330
info@hotelparadis.cz
www.hotelparadis.cz

45 > 430,- Kč > 430,- Kč

Komfortní ubytování 
v centru města Turnova.

Comfortable accommo-
dation in the centre of Turnov.

Komfortable Unterkunft 
im Stadtzentrum von Turnov.

Komfortowe noclegi z centrum 
miasta Turnova.

APARTMÁNY ADAM

Jiráskova 122, 511 01 Turnov
tel.: +420 481 322 210
 +420 605 212 834
 +420 603 267 756
robert.erler@centrum.cz
www.apartmanyadam.cz
6+4 > 490,- Kč > 490,- Kč

Komfortní ubytování 
v centru města Turnova.

Comfortable accommodation 
in the centre of Turnov.

Komfortable Unterkunft 
im Stadtzentrum von Turnov.

Komfortowe noclegi w centrum 
miasta Turnov.

HOTEL KAREL IV.

Rodinný hotel 
v klidné vilové čtvrti.

A family hotel in a peaceful 
villa quarter.

Familienhotel in ruhiger 
Villenviertellage.

Rodzinny hotel w spokojnej 
dzielnicy willowej.

Žižkova 501, 511 01 Turnov
tel.: +420 481 323 855
 +420 736 646 705  
info@hotelkareliv.cz
www.hotelkareliv.cz

62 > 590,- Kč > 550,- Kč

SKALNÍ CHALUPY 
V ČESKÉM RÁJI

Radvánovice, 511 01 Karlovice
tel.: +420 604 960 925
agentura.radvana@seznam.cz
www.skalnichalupy.cz

20 > 250,- Kč > 250,- Kč

PENZION OLDA

Hrubá Skála 511 01, Doubravice 55
tel.: +420 776 575 050
Info@penzion-olda.cz
www.penzion-olda.cz

24 > 375,- Kč > 340,- Kč



CHALUPA NA PALOUČKU

Chalupa uprostřed přírody se dvěma 
plně vybavenými apartmány 
na Kozákově.

A cottage in the countryside with two 
fully-equipped apartments in Kozákov. 

Auf dem Berg Kozákov gelegenes 
Ferienhaus in Hüttenstil, umgeben 
von Natur, verfügt über zwei 
komplett eingerichtete Appartements. 

Chata wśród przyrody z dwoma 
kompletnie wyposażonymi 
apartamentami na Kozákově. 

Lhota 34, 513 01 Chuchelna
tel.: +420 724 078 973
pavla.bicikova@seznam.cz
www.kozakov.info
8+4 > 330,- Kč > 270,- Kč

PENZION LOKTUŠE

Loktuše 37, Turnov 511 01
tel.: +420 481 322 620
mobil : +420 603 264 098  
penzionloktuse@seznam.cz
www.penzionloktuse.wz.cz

22 > 340,- Kč > 270,- Kč

APARTMÁNY ROZÁRKA

Palackého 188, 511 01 Turnov
tel.: +420 777 151 950
martina.nesvadbova@email.cz
www.rozarka-turnov.cz
15+4 > 238,- Kč > 238,- Kč

HOTEL KAVKA

Vranové 159, 468 31 Malá Skála
tel.: +420 775 339 073 
 +420 774 339 076
Info@hotelkavka.cz
www.hotelkavka.cz
102 > 390,- Kč > 390,- Kč
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Za pověstmi Za pověstmi 
Českého rájeČeského ráje

Více informací na

www.www.cesky-rajcesky-raj.info.info

Turistická hra 

pro malé i velké 

cestovatele, 

netradiční poznávání

zajímavých míst 

regionu Český ráj. 



CHALUPA TÁBŮREK
Jiráskova 327
512 63 Rovensko pod Troskami
tel.: +420 604 272 228
taburek@atlas.cz
www.taburek.cz

16 > 1.700,- Kč > 1.200,- Kč

Neues Ferienhaus in Rovensko pod Troskami. Im Sommer Ausfl üge im Böhmischen Paradies, im 
Winter Skilaufen im Riesengebirge. Idealer Urlaub für 3 Familien (12-16 Personen), oder Schulun-

gen und Feierlichkeiten... (Großer Gesellschaftsraum) 3-4 Bett-Zimmer mit Duschkabine, WC, Waschbe-
cken. Wi-Fi, TV, DVD. Parkmöglichkeiten auf dem umzäunten Objekt, überdachter Grill, Abstellraum für 
Fahrräder und Skier, Schwimmbad mit 3m Bahn.

Nowa dacza w Rovensku pod Troskami. W lecie wycieczki po Czeskim Raju, w zimie narciar-
stwo w Karkonoszach. Idealny urlop dla 3 rodzin (12-16 osób) lub na szkolenia, imprezy... (duże 

świetlica). 3x 4-osobowa sypialnia z własną łazienką (WC, prysznic, umywalka), Wi-Fi, TV, DVD. W ogrod-
zonym obiekcie możliwość zaparkowania, zadaszony grill, możliwość zamykania rowerów (nart), basen 
o średnicy 3 m.

Nová chalupa v Rovensku pod Troskami. V létě výlety po Českém ráji, v zimě lyžo-
vání v Krkonoších. Ideální dovolená pro 3 rodiny (12-16 osob) nebo školení, oslavy... 

(velká společenská místnost). 3x 4-lůžková ložnice s vlastní koupelnou (WC, sprchový kout, 
umyvadlo), Wi-Fi, TV, DVD. V oploceném objektu možnost parkování, zastřešený gril, mož-
nost uzamčení kol (lyží), bazén o průměru 3 m.

A new cottage in Rovensko pod Troskami. In summer suitable for trips around the 
Bohemian Paradise, in winter for skiing in the Krkonoše mountains. An ideal holiday 

for 3 families (12-16 people) or trainings, celebrations... (spacious common room). 3x 4-bed 
rooms with en suite bathroom (WC, walk-in shower, wash basin), Wi-Fi, TV, DVD. Safe parking 
is available on-site; there is a roofed BBQ, locker area for bikes (ski), 3 m diameter pool.

PENSION ORT

Holenice 28, 506 01 Jičín
tel.: +420 481 382 459 
 +420 603 702 954
p-ort@sendme.cz
www.pension-ort.cz
10+2 > 270,- Kč > 270,- Kč

Ubytování v klidné a tiché části 
Českého ráje.

Accommodation in a quiet and peace-
ful part of the Bohemian Paradise.

Unterkunft im ruhigen und stillen Teil 
des Böhmisches Paradieses.

Noclegi w spokojnej i cichej części 
Czeskiego Raju.

SPORTOVNÍ CENTRUM
SEMILY

3. května 327, Semily 513 01
tel.: +420 481 622 996
 +420 736 752 563
info@sportovni-centrum.cz
www.sportovni-centrum.cz

34 > 270,- Kč > 270,- Kč

HOTEL OBECNÍ DŮM

Husova 70, Semily 513 01
tel.: +420 481 621 044
 +420 602 262 407 
recepce@hotel-semily.cz
www.hotel-semily.cz
32+2 > 200,- Kč > 350,- Kč
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RODINNÝ PENZION SVĚTLÁ
Světlá 3, Semily - Slaná, 513 01
tel.: +420 732 852 295
 +420 481 621 059
info@penzionsvetla.cz
www.penzionsvetla.cz
10+2 > 520,- Kč > 470,- Kč

Penzion Světlá Vás přivítá svou pohodovou rodinnou atmosférou v oblasti Český ráj- 
Kozákov. Okolí nabízí nepřeberné množství výletů. V penzionu je restaurace, terasa, 

malá knihovna. Děti zde najdou pískoviště, houpačky, louku a hračky. Na své si přijdou rodiny 
s dětmi, ale i všichni, kteří mají rádi výlety, cyklistiku, lyžování, gastronomii. Pokoje se soc.
zařízením, snídaně, večerní menu.

The Světlá guest house in Bohemian Paradise - Kozákov invites you with its family 
atmosphere. The surrounding area has many opportunities for taking trips. The gu-

est house includes a restaurant, terrace and a small library. A sand box, swings, meadow, and 
toys are available for your children. The location is suitable for families with children and also 
people who enjoy taking trips, cycling, skiing and gastronomy. 

Die Pension Světlá heißt Sie in der Region Böhmisches Paradies – Kozákov mit Ihrer angenehm 
familiären Atmosphäre willkommen. In ihrer Umgebung befi ndet sich eine unerschöpfl iche Anzahl 

an Ausfl ugsmöglichkeiten. Die Pension verfügt über ein Restaurant, eine Terrasse sowie eine kleine Biblio-
thek. Für Kinder halten wir einen Spielplatz mit Sandkasten, Schaukeln, Rasenbereich und allerlei Spielzeug 
bereit. Auf ihre Kosten kommen hierbei sowohl Familien mit Kindern, aber auch all diejenigen, die gerne 
Ausfl üge machen, Radtouristik betreiben, Skifahren gehen und gute Gastronomie schätzen. 

Pensjonat Světlá przywita nas przyjemną rodzinną atmosferą w rejonie Czeski Raj - Kozákov. 
Okolica oferuje niezliczone możliwości wycieczek. W pensjonacie jest restauracja, taras, mała 

biblioteka. Dzieci znajdą tu piaskownicę, huśtawki, łąkę i zabawki. Użyją sobie rodziny z dziećmi oraz 
każdy, kto lubi wycieczki, jazdę na rowerze, narty, gastronomię. 

AUTOKEMPINK PŘÍHRAZY

Rekreace v klidném prostředí 
pískovcových skal.

Holidays in quiet environs 
of sandstone rocks.

Erholung in ruhiger Umgebung 
der Sandsteinfelsen.

Rekreacja w spokojnym otoczeniu 
skał piaskowcowych.

Příhrazy
Žďár u Mnichova Hradiště, 294 12
tel.: +420 326 789 007
 +420 773 634 697
autocamping.prihrazy@tiscali.cz
www.camp-prihrazy.cz

67 > 450,- Kč
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HOTEL A RESTAURACE GALATEA

Luxusní ubytování 
na dosah přírody.

Luxurious accommodation 
within the reach of nature.

Luxuriöse Unterkunft 
in Reichweite zur Natur.

Luksusowe noclegi blisko 
przyrody.

Pod koupalištěm 881
293 06 Kosmonosy
tel.: +420 326 721 920
 +420 777 554 376
hotel@galatea.cz
www.galatea.cz

55 > 2.250,- Kč > 1.800,- Kč

PRIVAT FOLPY

Rokytovec 21, 294 30
tel.: +420 493 538 831
 +420 606 465 400
privatfolpy@seznam.cz
www.privatfolpy.cz

15 > 180,- Kč > 180,- Kč

ZMRZLINÁRNA
STRÁŽ POD RALSKEM

Nabízíme široké spektrum těch 
nejkvalitnějších a extravagantních 

zmrzlin s příchutěmi, 
na jaké si jen vzpomenete! 

Přijďte ochutnat, těšíme se na vás!

Jezerní 380, 471 27 Stráž pod Ralskem
tel.: +420 721 944 564
i.jablonovska@seznam.cz
www.zmrzlinastraz.estranky.cz

PENZION SLUNEČNO
294 04 Dobšín - Kamenice
tel.: +420 775 101 144
penzion@slunecno-cesky-raj.cz
www.slunecno-cesky-raj.cz
12+4 > 290,- Kč > 290,- Kč

Nový Penzion Slunečno, otevřen od léta 2012, se nachází v jižní části Českého ráje, 
asi 1,5 km pískovcovým údolím od hradu Kost. Na kraji obce Kamenice - Dobšín, 

hned u vstupu do lesů, cest a cyklotras Českého ráje. Nové pokoje s krásnými koupelnami. Re-
staurace a salonek s knihovnou dotvářejí velmi příjemné prostředí. Terasa a kvalitní kuchyně. 
Zábava pro děti. Půjčovna Segway!

The new Slunečno guest house opened since summer 2012 is located in the southern 
part of Bohemian Paradise, approximately 1,5 km from Kost Castle in a sandstone val-

ley. It is located at the edge of Kamenice-Dobšín, by the entrance to Bohemia Paradise’s nu-
merous forests, paths, and cycling trails. The guest house has new rooms with beautiful bath-
rooms. The restaurant and lobby with a library create a very pleasant atmosphere. The house 
contains terrace and offers quality cuisine, entertainment for children and Segway rentals!

Die seit Sommer 2012 neueröffnete Pension Slunečno befi ndet sich im südlichen Teil des Böhmis-
chen Paradieses, etwa 1,5 km Fußmarsch durch das Sandsteintal entfernt von der Burg Kost. Am 

Rande der Gemeinde Kamenice – Dobšín gelegen bietet es unmittelbaren Zugang zu Wald, Wegen und 
Radwanderwegen des Böhmischen Paradieses. Neue Zimmer mit wunderschönen Bädern. Restaurant und 
mit Bibliothek ausgestatteter Salon gestalten eine äußerst angenehme Umgebung. Terrasse mit qualitativ 
hochwertiger Küche. Unterhaltungsangebot für Kinder. Segway-Verleih!

Nowy Pensjonat Slunečno, otwarty od lata 2012 roku, znajduje się w południowej części 
Czeskiego Raju, ok. 1,5 km piaskowcową doliną od zamku Kost. Na skraju miejscowości Kame-

nice - Dobšín, zaraz przy wejściu do lasów, dróg i tras rowerowych Czeski Raj. Nowe pokoje z pięknymi 
łazienkami. Restauracja i salonik z biblioteką tworzą bardzo przyjemne otoczenie. Taras i dobra kuchnia. 
Zabawa dla dzieci. Wypożyczalnia Segway!
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EKO-OAZA PRACHOV

Prachov 58, 506 01 Jičín
tel.: +420 493 533 509
 +420 606 930 170
e-o-p@seznam.cz
www.e-o-p.cz
www.eko-oaza-prachov.unas.cz
12+4 (po dohodě více) > 80,- Kč

Slunný svah v Prachovských skalách. 
Jinolické rybníky – pěšky 10 minut.

Sunny slopes in Prachovské skály (rocks). 
Jinolické ponds – a 10-minute walk away.

Sonnenhang in den Prachovské-Felsen. 
Jinolické-Seen – in 10 Minuten zu Fuß 
erreichbar.

Słoneczne zbocze w Prachowskich ka-
łach. Jinolickie stawy – pieszo 10 minut.

PIVNÍ LÁZNĚ
Dlouhá 87, 294 04 Dolní Bousov
tel.: +420 602 169 483
relax.studio@email.cz

7 > 400,- Kč > 400,- Kč

Přijeďte si odpočinout, načerpat nové síly a užít si příjemné chvíle v našich pivních 
lázních. Tato lázeňská procedura je výborná antistresová terapie vhodná pro du-

ševní odpočinek a relaxaci. Pivní lázeň prokazatelně zlepšuje imunitní systém organismu. 
Nabízíme ubytování v příjemném a klidném prostředí Českého ráje.

Come to rest, renew your strength and enjoy pleasant moments in our beer bath. 
This spa procedure is excellent stress prevention therapy and provides mental rest 

and relaxation. Beer baths improve your immune system. We offer accommodation in the 
pleasant and quiet environment of Bohemian Paradise.

Kommen Sie zu uns, um sich zu erholen, neue Kräfte zu schöpfen und angenehme Momente in 
unseren Bierbädern zu genießen. Diese Bäderprozedur ist eine hervorragende Antistressthera-

pie, die der geistigen Erholung und Entspannung behilfl ich ist. Bierbäder verbessern das Immunsystem des 
Organismus nachweislich. Wir bieten auch Unterkunft in der angenehmen und gelassenen Umgebung des 
Böhmischen Paradieses.

Przyjedź odpocząć, zaczerpnąć nowych sił i użyć sobie w naszych kąpielach piwnych. Ten 
zabieg sanatoryjny jest wyborną terapią antystresową wskazaną dla odpoczynku psychicznego 

i rozluźnienia. Jest udowodnione, że kąpiel piwna wzmacnia odporność organizmu. Oferujemy noclegi 
w przyjemnym i spokojnym otoczeniu Czeskiego Raju.

PRIVÁT FOLPRECHTOVI

Dobšín 39, 294 04 Dobšín
tel.: +420 493 538 831
 +420 606 465 400
mf@drift.cz
www.dobsin.wz.cz

19 > 250,- Kč > 200,- Kč

Dovolená pro rodiny i skupiny 
v srdci Českého ráje.

Holidays for families and groups 
in the heart of Bohemian Paradise.

Urlaub für Familien und Gruppen 
im Herzen des Böhmischen Paradieses.

Urlop dla rodzin i grup w sercu 
Czeskiego Raju.
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HOTEL A APARTMÁNY U KRÁLE
Nerudova 45, Jičín 506 01
tel.: +420 493 533 281
 +420 777 137 305
info@ukrale.cz
www.ukrale.cz
29+2 > 950,- Kč > 950,- Kč

Rodinný hotel „U krále“ poskytuje ubytování v centru města Jičín uprostřed maleb-
ného regionu Český ráj. Nachází se přímo u Valdštejnova náměstí, kousek od zámku 

a Valdické brány. Kromě hotelu nabízíme v Jičíně šest vybavených apartmánů pro 2-6 osob.

The family hotel „U krále“ provides accommodation in Jičín’s centre in the middle of 
the picturesque Bohemian Paradise region. It is located in Valdštejn square, near Val-

dická gate. In addition to the hotel, we offer six equipped apartments for 2-6 persons in Jičín.

Das Familienhotel „U krále“ bietet Unterkunft im Stadtzentrum Jičín, gelegen inmitten der ma-
lerischen Region des Böhmischen Paradieses. Es befi ndet sich direkt auf dem Marktplatz der 

Stadt, dem „Valdštejnovo náměstí“, einen Katzensprung entfernt von Schloss und Stadttor „Valdická brá-
na“. Neben Hotelzimmern bieten wir in Jičín sechs komplett ausgestattete Appartements zur Unterkunft 
von je 2-6 Personen an.

Rodzinny hotel „U krále“ oferuje noclegi w centrum miasta Jičín, w malowniczym regionie Czeski 
Raj. Znajduje się obok rynku Valdštejnovo náměstí, niedaleko pałacu i Valdickiej bramy. Oprócz 

hotelu oferujemy w mieście Jičín sześć wyposażonych apartamentów dla 2-6 osób.

HOTEL PAŘÍŽ

Hotel Paříž se nachází 
přímo v centru města Jičína.

The Hotel Paříž is located directly 
in Jičín centre.

Das Hotel Paříž befi ndet sich mitten 
im Zentrum der Stadt Jičín.

Hotel Paříž znajduje się bezpośrednio 
w centrum miasta Jičína.

Žižkovo nám. 3, Jičín 506 01
tel: +420 493 532 750 
Info@hotel-pariz-jicin.cz
www.hotel-pariz-jicin.cz

76 > 350,- Kč > 300,- Kč

MUZEUM PŘÍRODY ČESKÝ RÁJ

Prachov 37, Jičín 506 01
tel.: +420 732 858 380
mpcr@seznam.cz
www.mpcr.cz

30 > 150,- Kč > 150,- Kč

Zajímavosti z přírody a historie 
netradiční formou, možnost 
ubytování a stravování.

Interesting natural and historical 
locations presented in an exciting 
form, accommodation and a selection 
of food.

Besonderheiten aus Natur und 
Geschichte in unkonventioneller 
Form dargeboten, Unterkunfts- und 
Verpfl egungsmöglichkeit.

Ciekawostki z przyrody i historii 
w nietradycyjnej formie, możliwość 
noclegu u stołowania.   
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HOTEL JIČÍN
Havlíčkova 21, Jičín 506 01
tel.: +420 493 544 250
fax: +420 493 544 251
ceskyraj@hoteljicin.cz
www.hoteljicin.cz
??X > 522,- Kč > 475,- Kč

Přímo v historickém centru města Jičína, nedaleko od Valdické brány, nabízí kom-
fortní ubytování zavedený Hotel Jičín ***. K dispozici jsou moderně vybavené poko-

je, uzamykatelné parkoviště a v celé budově lze zdarma využít internetové připojení. Součástí 
hotelu je i stylová nekuřácká restaurace „U Dělové koule“ z prusko-rakouské války 1866, 
která je vyhlášená svými kulinářskými specialitami.

Right in the historical centre of Jičín and close to Valdická gate, Hotel Jičín *** 
offers luxurious accommodation. It provides modern-equipped rooms, a lockable 

car park, and free Internet connection throughout the entire building. The hotel includes the 
stylish non-smoking restaurant „U Dělové koule“ from the Prussian-Russian war of 1866 that 
is recognized for its culinary specialities.

Direkt im Herzen des historischen Stadtzentrums von Jičín, unweit des Stadttores „Valdic-
ká brána“ gelegen, bietet Ihnen das Hotel Jičín*** eine komfortable Unterkunft. Hier stehen 

Ihnen modern ausgestattete Zimmer, absperrbare Parkplätze sowie im gesamten Gebäude kostenlose 
Internetnutzung zur Verfügung. Im Hotel befi ndet sich das stilvoll eingerichtete Nichtraucher-Restaurant 
„U Dělové koule“, welches aus der Zeit des Preußisch-Österreichischen Krieges 1866 stammt und für seine 
kulinarischen Köstlichkeiten berühmt ist.

Bezpośrednio w zabytkowym centrum miasta Jičína, niedaleko Valdickiej bramy, oferuje kom-
fortowe noclegi Hotel Jičín ***. Do dyspozycji są nowocześnie wyposażone pokoje, zamykany 

parking, a w całym budynku można bezpłatnie korzystać z łącza internetowego. Częścią hotelu jest też 
stalowa restauracja dla niepalących „U Dělové koule“ z czasów prusko-austriackiej wojny 1866, która 
słynie z kulinarnych specjałów.

PENZION DO&NI

Libošovice 120, Libošovice 507 44
tel.: +420 602 404 591
 +420 728 718 800
recepce@penzion-doni.cz
www.penzion-doni.cz

45 > 360,- Kč > 300,- Kč

VILA EVIČKA

U stadionu 607, 507 43 Sobotka
tel.: +420 493 538 831
 +420 606 465 400
mf@drift.cz
www.vilaevicka.cz

13 > 300,- Kč > 280,- Kč

Levný komfort v ubytování 
v Českém ráji.

Affordable accommodation 
in Bohemian Paradise.

Günstiger Komfort in Unterkunft 
im Böhmischen Paradies.

Tani komfort noclegów 
w Czeskim Raju.
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Každoročně vycházejí 
Sezonní turistické noviny Český ráj, 

kde najdete tipy na výlety, 
jízdní řády turistických autobusů, 

přehled akcí, 
turistických atraktivit v regionu 

a plno dalších zajímavostí.



APARTMÁN HRADU KOST
Komenského 5
Mladějov v Čechách, 507 45
tel.: +420 737 215 960
kost@kinsky-dal-borgo.cz
www.kinskycastles.com

4 > 2.000,- Kč > 2.000,- Kč

Nejzachovalejší gotický hrad Vám nabízí pronájem kompletně zařízeného apartmánu v obytné 
části turnovské brány. K dispozici je plně vybavená kuchyňská místnost, stylově zařízený obývací 

pokoj a ložnice, prostorná koupelna (vana, bidet), WC. Součástí apartmá je uzavřená zahrada v areálu hradu.

You can rent a completely-equipped apartment in the Turnov gate of the well-maintained gothic 
castle. It has a fully-equipped kitchen, stylish living room and bedrooms, a spacious bathroom 

(bath, bidet) and WC. The apartment includes use of the castle’s enclosed garden.

Die besterhaltendste gotische Burg „Kost“ offeriert Ihnen ein voll eingerichtetes Appartement 
im bewohnbaren Teil des Stadttores von Turnov zur Miete. Hier stehen Ihnen eine komplett aus-

gestattete Küche, je ein stilvoll eingerichtetes Wohn- und Schlafzimmer, ein geräumiges Bad (Wanne, 
Bidet) sowie ein WC zur Verfügung. Zum Appartement gehört ein sich auf dem Schlossareal befi ndlicher, 
abgeschlossener Garten.

Najlepiej zachowana gotycki zamek oferuje do wynajęcia kompletnie wyposażony apartament 
w mieszkalnej części turnovskiej bramy. Do dyspozycji jest kompletnie wyposażona kuchnia, sty-

lowo urządzony pokój dzienny i sypialnia, przestronna łazienka (wanna, bidet), WC. Częścią apartamentu 
jest zamknięty ogród w areale zamku.

www.kinskycastles.com
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HOTEL VESELÝ

Štefánikova 416, 468 22 Železný Brod
tel.: +420 483 389 323
 +420 603 444 863
hotelvesely@email.cz
www.hotelvesely.euroregin.cz

23 > 250,- Kč > 250,- Kč

PENZION FORMANKA

Splzov 29, 468 22
tel.: +420 483 390 772
 +420 608 119 077
formanka@formanka.cz
www.formanka.cz

20 > 480,- Kč > 480,- Kč

UBYTOVÁNÍ 
U ZVONICE

Husova 144, 468 22 Železný Brod
tel.: +420 603 464 952
sefr.zdenka@seznam.cz

8 > 350,- Kč > 350,- Kč

Vydalo: Sdružení Český ráj v roce 2013 
Titulní foto: Jiří Částka 
Foto: Pavel Charousek, RnDr. Zdeněk Mrkáček, archiv Sdružení Český ráj a partnerů
Grafické zpracování a tisk: Rejman Fine Arts s. r. o. 
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Vydejte se s námi poznávat 
kouzlo hradů, zámků a měst 
po někdejším Valdštejnově 
frýdlantském vévodství...

www.albrechtzvaldstejna.cz



CESTOU NECESTOU LIBERECKÝM KRAJEM

Chcete mít pravidelný přístup k tipům na výlet, aktualitám, 

kalendáři akcí či novinkám z oblasti cestovního ruchu? 

Objevte turistické stránky www.liberecky-kraj.cz a můžete to mít. 

Navíc se můžete přihlásit k odběru newsletteru a novinky budete 

dostávat pravidelně každý měsíc do e-mailu. 

K odběru se může přihlásit každý buď na www.liberecky-kraj.cz 

nebo přes e-mail na turistika@kraj-lbc.cz. 

A pro fanoušky sociálních sítí máme dobrou zprávu – jsme na Face-

booku, profil Liberecký kraj – Cestou necestou. 

Stanete se i Vy našimi přáteli? 

Do you want to have regular access to trips, 

news, event calendars or reports from the tra-

vel industry? Explore the www.liberecky-kraj.cz tourist 

pages and it is available to you. You can also register to 

receive newsletters and you will receive regular news in 

your email. You can register at www.liberecky-kraj.cz 

or via email at turistika@kraj-lbc.cz. We have good 

news for social network fans – we are on Facebook; the 

Liberec region profile – Cestou necestou.  

Will you become our friends? 

Möchten Sie regelmäßig Ausflugstipps, Aktuelles, Ver-
anstaltungskalender oder Nachrichten aus dem Rei-

severkehr erhalten? Dann entdecken Sie unsere Tourismusseite 
www.liberecky-kraj.cz und schon sind Sie auf dem Laufenden. 
Darüber hinaus können Sie ebenfalls unseren Newsletter 
abonnieren; somit empfangen Sie regelmäßig jeden Monat un-
sere Nachrichten in Ihrer Mailbox. Zum Abonnieren genügt es, 
sich entweder auf www.liberecky-kraj.cz oder per E-Mail über 
turistika@kraj-lbc.cz zu registrieren. Auch für Fans sozialer Net-
ze haben wir gute Neuigkeiten – wir sind nun auch auf Facebook 
vertreten, siehe Profil Landkreis Liberec – Kreuz und quer (Profil 
Liberecký kraj – Cestou necestou). 

Freunden auch Sie sich mit uns an?

Drogami i bezdrożami Kraju Libereckiego. Chcesz mieć 

regularny dostęp do informacji o wycieczkach, aktu-

alności, kalendarzy imprez lub nowości z ruchu turystycznego? 

Odkryj strony turystyczne www.liberecky-kraj.cz i możesz 

to wszystko mieć. Możesz też zaprenumerować newsletter 

i nowości będziesz dostawać regularnie co miesiąc na e-mail. 

Zaprenumerować może każdy na www.liberecky-kraj.cz 

lub e-mailem na turistika@kraj-lbc.cz. A dla zwolenników 

sieci społecznościowych mamy dobrą wiadomość – jesteśmy 

na Facebooku, profil Liberecký kraj – Cestou necestou. 

Staniesz się też naszym przyjacielem? 



www.ceskolipsko.info

Českolipsko – krajina mnoha tváří, nabízející místa k odpočin-
ku, poznání, prožitkům. Navštivte muzea, památky, zříceniny 

hradů, vytáhněte GPS pro geocaching, vyzkoušejte řeku Ploučni-
ci, nasedněte na kolo pod Ještědem a sesedněte až u Panské skály, 
obujte pohorky a vydejte se na vrcholky Lužických hor!

Ať se k nám dostanete jakkoliv, vždy si vyberete 
vhodnou nabídku pro trávení volného času.  

Vždyť Českolipsko, to není jen 
Mácháč a Bezděz! 

PROJEĎTE SE PROJEĎTE SE 

ČeskolipskemČeskolipskem!!

Visit the Česká Lípa region! Th e Česká Lípa region – a region with many variable features providing the 
ideal locations for resting, learning, and having interesting experiences. Visit the museums, memorials 

and castle ruins, use a GPS for geocaching, try the Ploučnice River, get on a bike under Ještěd and cycle to Panská 
skála rock or put on hiking shoes and hike the peaks of the Lužické hory Mountains! We will always provide a wide 
selection of activities from which you can choose how to  spend your free time regardless of how you reach us. Th e 
Česká Lípa region is more than just Máchovo jezero Lake and Bezděz Hill!

Machen Sie eine Rundtour durch die Region um Česká Lípa! „Českolipsko“ – eine Landschaft mit vielen 
Gesichtern, die Orte zu Erholung, Erkundung und dem Sammeln interessanter Erlebnisse bietet. Besu-

chen Sie Museen, Denkmäler, Burgruinen, bemühen Sie Ihr GPS zum Geocaching, machen Sie eine Fahrt auf der 
Ploučnice, schwingen Sie sich aufs Rad und umrunden Sie den Ještěd, um erst wieder bei den Panské-Felsen abzu-
steigen oder schnüren Sie die Bergschuhe, und begeben Sie sich auf die Gipfel des Lausitzer Gebirges! In welcher 
Laune auch immer Sie zu uns gelangen, wir halten für Sie stets das passende Angebot für Ihre Freizeitgestaltung 
parat. Denn die Region Česká Lípa bietet so viel mehr als „nur“ den Mácha-See und den Bezděz!

Przejedź się Czeskolipskiem! Czeskolipsko – kraj o  wielu twarzach, oferujący miejsca do  wypoczynku, 
poznania, doznań. Odwiedzisz muzea, zabytki, ruiny zamków, wyjmij GPS do  geocaching, wypróbuj 

rzekę Ploučnice, wsiądź na rower pod Jeszczedem a zsiądź aż koło Pańskiej skały, włóż buty górskie i wybierz się 
na szczyty Gór Łużyckich! Jakkolwiek do nas dotrzesz, zawsze znajdziesz dobrą ofertę spędzenia wolnego czasu. 
Przecież Czeskolipsko to nie tylko Mácháč i Bezděz!

Tato inzerce vznikla v rámci aktivit projektu „Rozvoj turistického regionu Českolipsko“, 
podpořeného z Evropského Fondu pro regionální rozvoj.
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